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األمالك العقارية

الالزم بواسطة اعالنات تعلق مبصلحة  الوقت  التحديد تعلن للعموم في  تواريخ  إن   ) أ   
اشهار  وبواسطة  القائد  ومبكتب  اإلبتدائية  وباحملكمة  العقارية  األمالك  على  احملافظة 

بأسواق الناحية.
التحفيظ،  املبينة أسماؤهم في مطلب  للمجاورين  ترسل استدعاءات خصوصية  كما 
أما األشخاص الذين يريدون معرفة اليوم املعني إلجراء التحديد فلهم أن يطلبوا ذلك من 

مصلحة احملافظة على األمالك العقارية.
ب ( إن آخر أجل إلبداء التعرضات على املطالب التي تنشر حسب مقتضيات الفصل 
املطالب  تاريخ نشر خالصات هذه  ابتداء من  قدره شهرين  العقاري  القانون  37 من 

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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5 - شهادة إدارية عدد 01/م ش ق بتاريخ 13 فبراير 2019 واملسلمة من 

قيادة بني يعلى - عمالة إقليم جرادة.

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26924 - 02

تاريخ االيداع : 03 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ السيد والسيدة : 

1 - بنيوسف بنطاهر بن الطيب، بنسبة متلك ½؛

2 - زهراء تاخلتي بنت احمد، بنسبة متلك ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الفدان حلمر. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الفدان حلمر. 

نوعه: أرض فالحية بورية.

واد  قيادة  القروية،  مستفركي  جماعة  اجناد،   - وجدة  عمالة  موقعه: 

إسلي القروية، دوار اغنوين.

مساحته: 01 هـ 65 آ 70 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ممر عمومي؛

شرقا: عبد القادر مجدوبي؛ 

جنوبا: ورثة عمر مجدوبي عمرو بن بلقاسم ؛

غربا : ورثة عمر مجدوبي عمرو بن بلقاسم؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 ثبوت ملكية عدلي عدد 281 صحيفة 354 كناش رقم 75 بتاريخ 04 

مارس 2011 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

2 - عقد شراء عدلي عدد 196 صحيفة 241 كناش رقم 172 بتاريخ 23 

يونيو 2020 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

رقم  كناش   249 صحيفة   320 عدد  عدلي  استدراكي  اشهاد   -  3

للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2020 مارس   12 بتاريخ   201

االبتدائية بوجدة(.

من  واملسلمة   2011 فبراير   18 بتاريخ   15 عدد  إدارية  شهادة   -  4

املقاطعة القروية واد اسلي - عمالة وجدة.

على   2021 فبراير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26925 - 02

تاريخ االيداع : 07 ديسمبر 2020.

طالبات التحفيظ السيدات : 

- فوزية مرميي بنت محمد؛

- رفيقة مرميي بنت محمد؛

- - اسية مرميي بنت محمد؛ سوية بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: اوسرن1. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوسرن1. 

محافظة وجدة

مطلب رقم 26923 - 02

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : الشيخ بنساعد بن الطاهر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: زرزاين. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زرزاين. 

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه : عمالة إقليم جرادة، جماعة قنفودة القروية، قيادة بني يعلى 

القروية، دوار اخللوفيني.

مساحته : 99 آ 41 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 109122 - 02؛ 

جنوبا : لعور فطيمة ؛

غربا : بلباشا ادريس؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - عقد ملكية عدلي عدد 210 صحيفة 475 سجل رقم 22 بتاريخ 21 

فبراير 2019 )قسم التوثيق - املركز القضائي بجرادة التابع للمحكمة 

االبتدائية بوجدة(.

2 - عقد شراء عدلي عدد 232 صفحة 287 كناش االمالك رقم 162 

بتاريخ 07 ماي 2019 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

3 - عقد شراء عدلي عدد 349 صفحة 434 كناش االمالك رقم 161 

بتاريخ 13 ماي 2019 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

 204 رقم  كناش   325 صحيفة   413 عدد  عدلي  إصالحي  إشهاد   -  4

للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2020 أكتوبر   02 بتاريخ 

االبتدائية بوجدة(.
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نوعه : أرض فالحية بورية.

إسلي  واد  قيادة  القروية،  وجدة، جماعة مستفركي  : عمالة  موقعه 

القروية، دوار الزراشنة.

مساحته : 08 هـ 15 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلبل؛

شرقا : قدور بوعناني؛ 

جنوبا : قدور بوعناني، ورثة عبداهلل عبدالالوي ؛

غربا : الشعبة، الطريق؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 موجب ملكية عدلي عدد 20 صحيفة 26 كناش 85 بتاريخ 04 يونيو 

2012 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

2 - عقد بيع عدلي عدد 74 صحيفة 83 كناش 173 بتاريخ 10 يوليوز 

2020 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

3 - شهادة إدارية عدد 04/2020 بتاريخ 29 شتنبر 2020 واملسلمة من 

جماعة مستفركي - عمالة وجدة - اجناد.

على   2021 فبراير   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26926 - 02

تاريخ االيداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : محمد إلياس سالم بن يحيى. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: اوسرن2. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوسرن2. 

نوعه : أرض فالحية بورية.

واد  قيادة  القروية،  اجناد، جماعة مستفركي   - : عمالة وجدة  موقعه 

إسلي القروية، دوار الزراشنة.

مساحته : 21 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عبدالالوي؛

شرقا : الشعبة؛ 

جنوبا : قدور بوعناني ؛

غربا : طريق عمومية؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 موجب ملكية عدلي عدد 22 صحيفة 29 كناش 85 بتاريخ 04 يونيو 

2012 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

2 - عقد بيع عدلي عدد 282 صحيفة 335 كناش 172 بتاريخ 10 يوليوز 

2020 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

على   2021 فبراير   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة

               عمر أزرقان

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29626 - 05 

تاريخ االيداع: 27 نوفمبر2020؛ 

طالب التحفيظ: السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بنطربيش"؛

نوعـه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛ 

احملل  املغاصيني،  قيادة وجماعة  زرهون،  دائرة  موقعه: عمالة مكناس، 

املدعو: " بنطريبش" ؛

مساحته: 30 آ 40 س؛

اجملاورون: 

شماال: السيد عبد احلي احلمدوشي، 

شرقا: شعبة ؛

جنوبا: السيد ادريس املوساوي 

غربا: السيد ادريس املوساوي ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك: حيازة هادئة ومستمرة. 

الساعة   2021 27يناير  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 29627 - 05 

تاريخ االيداع: 27 نوفمبر2020؛ 

طالب التحفيظ: السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الدشير"؛

نوعـه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛ 

احملل  املغاصيني،  قيادة وجماعة  زرهون،  دائرة  موقعه: عمالة مكناس، 

املدعو: " الدشير" ؛

مساحته: 60 آ 40 س؛

اجملاورون: 

شماال: السيد عبد احلي احلمدوشي، 

شرقا: محمد احلمدوشي ؛

جنوبا: السيد عبد اللطيف العطاري ؛ 

غربا: طالب التحفيظ،

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك: حيازة هادئة ومستمرة. 

الساعة   2021 27يناير  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 29628 - 05 

تاريخ االيداع: 27 نوفمبر2020؛ 

طالب التحفيظ: السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " جنان حتت احلافة1"؛
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نوعـه: أرض فالحية به أشجار الزيتون؛ 

موقعه: عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة وجماعة انزالة، احملل املدعو: 

" جنان حتت احلافة 1" ؛

مساحته: 20آ؛

اجملاورون: 

شماال: السيد عبد الرحيم احلسيني، 

شرقا: السيد بوشتة العزوزي ؛

جنوبا: السيد حميد جديدو ؛

غربا: السيد علي العزوزي ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك: حيازة هادئة ومستمرة. 

28 يناير 2021 الساعة  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 

التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 29629 - 05 

تاريخ االيداع: 27 نوفمبر2020؛ 

طالب التحفيظ: السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مقبرة بني منزول"؛

نوعـه: مقبرة؛ 

موقعه: عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة وجماعة انزالة بني عمار، 

احملل املدعو: " مقبرة بني منزول" ؛

مساحته: 1هـ20آ ؛

اجملاورون: 

شماال: السيد حسن بن كاكي ؛ 

شرقا: طريق؛

جنوبا: السيد اخلياط بن طارقي؛ 

غربا: السيدان عبد الواحد بن املعطيو، ومحمد سولو ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك: حيازة هادئة ومستمرة. 

28 يناير 2021 الساعة  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 

العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 29630 - 05 

تاريخ االيداع: 27 نوفمبر2020؛ 

طالب التحفيظ: السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مقابر سيدي عالل بن 

حلمة بالصف"؛

نوعـه: مقبرة؛ 

احملل  عمار،  بني  وجماعة  قيادة  زرهون،  دائرة  مكناس،  عمالة  موقعه: 

املدعو: " مقابر سيدي عالل بن حليمة بالصف " ؛

مساحته: 2هـ آ 80 آ؛

اجملاورون: 

شماال: طريق، 

شرقا: طريق؛

جنوبا: طريق 

غربا: طريق ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك: حيازة هادئة ومستمرة. 

الساعة  يناير2021   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 29631 - 05

تاريخ االيداع: 27 نوفمبر2020؛ 

طالب التحفيظ: السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " زيتون بني منزول"؛

نوعـه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛ 

موقعه: عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة وجماعة انزالة بني عمار، 

احملل املدعو:" زيتون بني منزول" ؛

مساحته: 12 آ؛

اجملاورون: 

شماال: شعبة، 

شرقا: اقدم؛

جنوبا: السيد محمد سلولو، 

غربا: السيد حسن بن كاكي ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك: حيازة هادئة ومستمرة. 

الساعة  يناير2021   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 29632 - 05

تاريخ االيداع: 27 نوفمبر2020؛ 

طالب التحفيظ: السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 

الطلبة  زيتون  بياض   " للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

اوالد يوسف"؛

نوعـه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛ 

موقعه: عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة وجماعة انزالة بني عمار، 

احملل املدعو: "بياض جنان الطلبة اوالد يوسف ؛

مساحته: 45 آ 10 س؛

اجملاورون: 

شماال: السيدان محمد سلولو، وعبد الواحد الدفعة، 

شرقا: طريق وطالب التحفيظ ؛

جنوبا: ممر، 
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غربا: شعبة ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك: حيازة هادئة ومستمرة. 

الساعة  يناير2021   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 29633 - 05

تاريخ االيداع: 27 نوفمبر2020؛ 

طالب التحفيظ: السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " املركب السكني "؛

نوعـه: بناية بها 12 دور للسكن، 15 دكان ومرحضني ؛ 

موقعه: عمالة مكناس، جماعة زرهون احملل املدعو: " املركب السكني"؛

مساحته: 6 آ؛

اجملاورون: 

شماال: طريق ؛ 

شرقا: طريق؛

جنوبا: طالب التحفيظ، 

غربا: ساحة ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك: حيازة هادئة ومستمرة. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: فاحت فبراير 2021 الساعة 

التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 29634 - 05

تاريخ االيداع: 27 نوفمبر2020؛ 

طالب التحفيظ: السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " احلانوت 26"؛

نوعـه: دكان ؛ 

موقعه: عمالة مكناس، جماعة زرهون احملل املدعو: " احلانوت رقم 26" 

؛

مساحته: 12 س؛

اجملاورون: 

شماال: ساحة، 

شرقا: ممر؛

جنوبا: طريق؛ 

غربا: السيد عبد احلق اخملنتر ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك: حيازة هادئة ومستمرة. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: فاحت فبراير 2021 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 29635 - 05

تاريخ االيداع: 27 نوفمبر2020؛ 

طالب التحفيظ: السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " احملراب بومندارة"؛

نوعـه:أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛ 

كرمت  جماعة  وليلي،  قيادة  زرهون،  دائرة  مكناس،  عمالة  موقعه: 

بنسالم احملل املدعو: " احملراب بومندارة" ؛ 

مساحته: 30آ10 س؛

اجملاورون: 

شماال: شعبة؛ 

شرقا: السيد محمد األشعري ؛

جنوبا: السيد محمد األشعري، 

غربا: السيد محمد األشعري؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك: حيازة هادئة ومستمرة . 

2 فبراير 2021 الساعة  التحديد املؤقت:  التاريخ املقرر إلجراء عملية 

التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 29636 - 05

تاريخ االيداع: 27 نوفمبر2020؛ 

طالب التحفيظ: السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " دار النظارة"؛

نوعـه: بناية ؛ 

موقعه: عمالة مكناس، جماعة زرهون احملل املدعو: " دار النظارة" ؛

مساحته: 5 آ؛

اجملاورون: 

شماال: طالب التحفيظ، 

شرقا: طريق؛

جنوبا: طريق ؛ 

غربا: ساحة ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك: حيازة هادئة ومستمرة . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: فاحت فبراير 2021 الساعة 

احلادية عشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

     بوشعيب دومار 

محافظة طنجة

مطلب رقم 28153 - 06 

تاريخ اإليداع: 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: حكيمة بنت محمد عجالن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: عجالن. 

نوعه: أرض عارية؛
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موقعه: طنجة مدشر اجلبيلة.

مساحته: 00س05آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: البشير الباهي الغماري ؛

شرقا: ايت عالل عمر ؛

جنوبا: سعاد الباهي الغماري ؛

غربا: طريق عرضها 3 متر ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 يناير 2020،

2 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 27 يناير 2020،

3 - رسم نظير مخارجة عدلي مؤرخ في 1990. 

على   2021 02فبراير  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28154 - 06 

تاريخ اإليداع: 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: مرمي بنت عيسى التايدي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: نوهى. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر بوخالف.

مساحته: 00س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: امينة التايدي ؛

جنوبا: مطلب عدد 27448/06 ؛

غربا: نعيمة اوالد املقدم ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2011،

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2019،

3 -نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2016،

4 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 يناير 1974،

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 2017،

6 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 فبراير 1974،

7 - رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 07 يونيو 2012،

على   2021 فبراير   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28155 - 06 

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: وصفي بوعزاتي بن عبد احلميد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: وصفي. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر الرهراه.

مساحته: 92س07آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طريق ؛

شرقا: طريق الرهراه ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: طريق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 يناير 2019،

2 - رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2019،

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يوليوز2018،

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 مايو 2016،

5 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2019،

6 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في25 يونيو 1990،

7 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 مايو 1990،

 ،1976 ديسمبر   01 في  مؤرخ  عدلي  مقاسمة  رسم  من  نسخة   -  8

9 - نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 13 يونيو 1990.

على   2021 فبراير   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28156 - 06 

تاريخ اإليداع: 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: محمد الوهابي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك الوهابي. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر الرهراه.

مساحته: 32س03آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اسامة اخلياطي ؛

شرقا: الطريق عرضها 10 متر ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 147763/06، رسم عقاري عدد 189971/06 ؛

غربا: طريق عمومي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

في مؤرخ  عدلي  االرضيتني  القطعتني  بضم  اشهاد  رسم   -  1

28 نوفمبر 2020،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في16 يوليو 2019،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يوليوز2020،

4 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يونيو 2018،
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5 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 15 مايو 2004،

6 - نسخة رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 27 مايو 2004،

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يونيو 2018،

8 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 15 مايو 2004،

9 - رسم حتقيق مساحة عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2018،

على   2021 فبراير   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28157 - 06 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: أسامة اخلياطي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: أرض الرهراه. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر الرهراه.

مساحته: 32س03آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: رسم عقاري عدد 132999/06، مطلب عدد 26385/06 ؛

شرقا: طريق رقم 342 عرضها 10 متر ؛

جنوبا: محمد الوهابي ؛

غربا: طريق عمومي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 -رسم اشهاد بضم قطعتني ارضيتني عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2020،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يوليوز2020،

3 - رسم ملحق اصالحي بنظير عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر 2020،

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يوليوز 2019 ، 

5 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 15 مايو 2004،

6 - سخة رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 27 مايو 2004،

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يونيو 2018،

8 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 15 مايو 2004،

9 - رسم حتقيق مساحة عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2018،

على   2021 فبراير   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28158 - 06 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: أمينة بنت محمد امشيشو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: صابر. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر مسنانة.

مساحته: 70س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: زنقة عرضها 4متر ؛

شرقا: الزرهوني ؛

جنوبا: ملك الغير ؛

غربا: خالد السكوري ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 فبراير 2007،

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ابريل 2006،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يونيو 2006،

4 - وكالة عرفية04 فبراير 2020،

5 - رسم ابراء عدلي مؤرخ في 20 اغسطس 2006،

6 - نسخة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 02 اغسطس 2005،

7 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 1997.

على   2021 فبراير   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28159 - 06 

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: الزهرة بنت محمد املودن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املودن. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر بوكدور.

مساحته: 00س10آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: مطلب عدد 26020/06 ؛

شرقا: طريق خاصة، عبد اللطيف شرود ؛

جنوبا: طريق عرضها 5 متر ؛

غربا: مطلب عدد 27037/06، عبد اللطيف شرود ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 مارس 2020،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2017،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2014، 

على   2021 فبراير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28160 - 06 

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: الزهرة بنت محمد املودن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الزهرة. 
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نوعه: أرض فالحية بها كوخني ؛

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر بوكدور.

مساحته: 00س10آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال : مطلب عدد 26020/06 ؛

شرقا: عبد اللطيف شرود ؛

جنوبا: محمد بعالم ؛

غربا: الطريق الرئيسية ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ابريل 2020،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 مارس 2015،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 مايو 2013. 

على   2021 فبراير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الواحدة زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الطاهري 1 " 

مطلب رقم 25494 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 681 املؤرخـة في : 18 يناير 2012 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 03 ديسمبر 2020 فإن مسطرة 

عدد  التحفيظ  " موضوع مطلب   1 الطاهري   " املدعو  امللك  حتفيظ 

بوكدور.  النحل مدشر  ب، طنجة جماعة حجر  الكائن   06  -  25494

والكل  التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  ستتابع 

حسب الرسوم املودعـة سالفا بهذا املطلب و كذا :

1 - رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر2020،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 يوليوز 2007،

3 - صورة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 مارس 2006.

    احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

        محمد الزخوني

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 152305 - 08 

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : إسماعيل فليل بن أحمد 

الذي يعرف به امللك حاليا : أرض جنان لغويرك 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض جنان لغويرك 

نوعه : أرض فالحية.

اهلل,دوار  عبد  موالي  جماعة  اجلديدة،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

الدعيجات 

مساحته : 46آ و 34س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 105555/08 والرسم العقاريعدد71147/08 

شرقا : رسم عقاري عدد 143989/08 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 143989/08 

غربا : اسماعيل دالي ورسم عقاري عدد 118402/08 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 رجب عام 1425 موافق ل 30/08/2004

ل  موافق   1431 عام  اخلير  صفر   23 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

08/02/2010

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 شعبان عام 1430 موافق ل 13/08/2009

 1441 عام  القعدة  ذي   21 في  مؤرخ  عدلي  رسم شراء  من  - نسخة 

موافق ل 13/07/2020

-رسم إراثة عدلي مؤرخ في 13 محرم عام 1431 موافق ل 12/12/2009

-رسم إراثة عدلي مؤرخ في 05 شعبان عام 1430 موافق ل 28/07/2009

ل  موافق   1440 عام  االخر  ربيع   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

04/01/2019

على   2021 فبراير  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا 

مطلب رقم 152306 - 08

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ :سميرة خيضر بنت أحمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض السانية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض السانية

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة اجلديدة,دوار الغربة, أرض السانية

مساحته : 65 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة عرضها 03 أمتار 

جنوبا : الزنقة 

غربا : طامو السفياتي 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1442 عام  محرم   06 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

26/08/2020

-رسم هبة عدلي مؤرخ في 10 صفر عام 1442 موافق ل 28/09/2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 26/08/2020

على   2021 فبراير  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا 
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مطلب رقم 152307 - 08

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ :-عبد الكرمي تارضا بن امليلودي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار تارضا

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار تارضا 

نوعه : دار للسكن

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة اجلديدة,درب احلجار زنقة 216 رقم 08 

مساحته : 37 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة عاشر

شرقا : ورثة عاشر وبلحسن

جنوبا : ورثة الراجي أحمد 

غربا : الزنقة 216 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1442 عام  االول  ربيع   06 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

23/10/2020

- شهادة إدارية مؤرخة في 22/10/2020

على   2021 فبراير  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 152308 - 08

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ :فاطنة مزيان بنت محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلطة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلطة

نوعه : دار للسكن 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل,دوار احلفضان

مساحته : 01آر تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد102248/08

شرقا : الطريق

جنوبا : الرسم العقاري عدد 158977/08 

غربا : الرسم العقاري عدد 151889/08 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

ل  موافق   1431 عام  رمضان   06 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم 

17/08/2010

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 جمادى عام 1428 موافق ل 27/05/2007

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 26/08/1997

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 30/10/1991

- شهادة إدارية مؤرخة في 10/05/2019 

على   2021 فبراير  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 صباحا. 

   

مطلب رقم 152309 - 08

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : املصطفى الزميي بن الطاهر 

الذي يعرف به امللك حاليا : أرض حمري 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض حمري

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة اجلديدة، جماعة أوالد عيسى,أرض حمري. 

مساحته : 49آ و 60س تقريبا

حدوده : 

شماال : التجاني مغار 

شرقا : التجاني مغار 

جنوبا : الطريق االقليمية رقم 3416 

غربا : زهراء مغار 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 جمادى عام 1434 موافق 

ل 20/03/2013

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 محرم عام 1442 موافق ل 16/09/2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 26/09/2012

-شهادة إدارية مؤرخة في 19/02/2013

على   2021 فبراير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا 

مطلب رقم 152310 - 08

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :املصطفى راشيد بن عبد الكبير 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار راشيد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار راشيد 

نوعه : دار للسكنى

موقعه:إقليم اجلديدة، دائرة اجلديدة,جماعة موالي عبداهلل,دوار احلفضان.

مساحته : 01آر09س تقريبا

حدوده : 

شماال : جنيب شاكر

 E شرقا : شارع

جنوبا : محمد مرزوق و سمير مرزوق 

غربا : الرسم العقاري عدد111446 - 08 

احلقوق العينيــة : الشيء.
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أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 صفر عام 1442 موافق ل 26/09/2020

-نظير شهادة إدارية مؤرخة في 09/09/2020

على  فبراير2021   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا 

مطلب رقم 152311 - 08

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : -محمد ملوك بن بوشعيب 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار ملوك 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار ملوك 

نوعه : دار للسكن

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة اجلديدة,جماعة اجلديدة,زنقة ليون بروت 

رقم 09 . 

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة اخلليفة سي التباري 

شرقا : ورثة ناهون

جنوبا : ورثة احلاج محمد بن اخلياط 

غربا : اجملاز 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 جمادى االولى عام 1436 

موافق ل )04/03/2015(

ل  موافق   1436 عام  االخر  ربيع   03 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

24/01/2015

-رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 09/1978

على   2021 فبراير   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 152312 - 08

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : فيصل زغلول بن عبد اللطيف 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض البركة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض البركة

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل,دوار الكرادة 

مساحته : 66آر تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة حمال محمد

شرقا : رسم عقاري عدد 99930 - 08ومطلب عدد 89691 - 08

جنوبا : حمال حنان ومطلب التحفيظ عدد89691 - 08 

غربا : الطريق 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 رمضان عام 1431 موافق 

ل 17 - 08/2010 

على   2021 فبراير   01 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 صباحا. 

مطلب رقم 152313 - 08

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : مصطفى منديلي بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكاعة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان الزنقة 

نوعه : أرض فالحية ,قطعتني متصلتني 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار السراحنة. 

مساحته : 26آر73 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد اهلل ناجيد 

شرقا : عبد احلق شفقي وبوشعيب ناجيد 

جنوبا : ضياء امحمد 

غربا : منديلي مصطفى 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20شوال عام 1438موافق 

ل15/07/2017

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 شعبان عام 1439 موافق ل 28/04/2018

ل  موافق   1439 عام  شعبان   05 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم 

 22/04/2018

-شهادة إدارية مؤرخة في 19/04/2018 

-شهادة إدارية مؤرخة في 06/07/2017 

على  فبراير2021   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

       عبد الرحمان دريوش 

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 55867 - 10

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد قارش رشيد بن ميمون. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك فارس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك فارس". 

مشتمالته: أرض عارية. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حلرش اوربيع. 
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مساحته : 64 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: الصنهاجي حلسن 

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 27947 / 10 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق ل6   2013 18يناير  بتاريخ  استمرار  عدلي موضوعه  رسم   -  1

ربيع األول 1434

بتاريخ  االمضاء  مصححة  وكالة  موضوعه  عرفي  عقد   -  2

22أكتوبر2020. 

3 - شهادة إدارية عدد 2013بتاريخ 7 يناير 2013 

الساعة 09  2 فبراير2021 على  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55868 - 10

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد الزكوري عبد القادر بن عمر. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك الزكوري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك الزكوري". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابق اول. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو زنقة القائد صالح. 

مساحته : 54 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل و ورثة بوهراوي 

شرقا: ورثة شهني 

جنوبا: احلبيب عبد القادر 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  يونيو 1989   2 بتاريخ  بيع  - نسخة لرسم عدلي موضوعه   1

ل27 شوال 1409 

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إصالح بتاريخ 15أغسطس 1990 

املوافق ل23 محرم 1411

3 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 25ابريل 2008 املوافق 

ل18 ربيع الثاني 1429

4 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصادق عليها بتاريخ 19ماي 2008

ل29  املوافق   2008 يوليوز   3 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  5

جمادى اآلخرة 1429

6 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21مارس 2012 املوافق ل28 ربيع 

الثاني 1433

7 - شهادة إدارية عدد 250 بتاريخ فاحت ديسمبر 2020. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 فبراير 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55869 - 10 

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : غرنيط عبد الرحيم بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلير". 

مشتمالته : أرض عارية. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد الكرابزية. 

مساحته : 57 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: الكبيرة بنت الشرقي 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 50266 / 10 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 27يونيو 1999 

املوافق ل13 ربيع األول 1420

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 27مارس 2017 املوافق 

ل28 جمادى اآلخرة 1438 

3 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 29مارس 2017 

املوافق ل30 جمادى اآلخرة 1438 

.4 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 ابريل 2017 املوافق 

ل9 رجب 1438

5 - رسم عدلي موضوعه اصالح بتاريخ 25يونيو 2020 املوافق

ل3 ذو القعدة 1441

6 - شهادة إدارية عدد 132 بتاريخ 7 يوليوز 2020. 

7 - صورة شمسية لعقد عرفي موضوعه وكالة مصادق عليها بتاريخ 

12 فبراير 2015. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 فبراير 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى "ملك عبد الرحمان"

 ذي مطلب التحفيظ عدد 45033 - 10 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 726 

املؤرخة  في 28 نوفمبر 2012

مسطرة  فإن   2020 نوفمبر   26 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" ملك عبد الرحمان " موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 45033 - 10 الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو "بوعشوش" تتابع 

مسطرة حتفيظه شياعا من االن فصاعدا في اسم السادة والسيدات

1 - فاطمة ضريبة بنت عبد القادر بنسبة 07/48
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2 - انس ضريبة بن عبد القادربنسبة 14/48

3 - يونس ضريبة بن عبد القادر بنسبة 14/48

4 - حنان ضريبة بن عبد القادر بنسبة 07/48

5 - نبيلة مسرار بنت محمد بنسبة 06/48

ودلك بناءا على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب 

التحفيظ املذكور وكدا:

- احلكم االبتدائي رقم 10 بتاريخ 01 ابريل 2019

- قرار محكمة االستئناف عدد 353 بتاريخ 28 نوفمبر 2019

- شهادة تبليغ احلكم بتاريخ 13 يوليو 2020

- شهادة بعدم النقض بتاريخ 24 سبتمبر 2020

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 2018 

- صورة شمسية لرسم اراثة وفريضة عدلي بتاريخ14 سبتمبر2018 

املوافق ل 04 محرم 1440

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى "ملك احلنومي"

ذي مطلب التحفيظ عدد 51482 - 10 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1100 

املؤرخة في 29 يناير 2020

مسطرة  فإن   2020 دميسبر   02 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" ملك احلنومي " موضوع مطلب التحفيظ عدد 

51482 - 10 الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد اضريد "تتابع 

مسطرة حتفيظه في اسم طالب التحفيظ األصلي وباملساحة التي 

املساحة  عن  عوضا  س   02 آ   01 وهي  العقاري  التصميم  اظهرها 

املصرح بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ ودلك بناءا على نفس الرسوم 

املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

       الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 43910 - 11

تاريخ اإليداع: 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى العمراوي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " العمراوي". 

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بوعرك، احملل املدعو: دوار اشيخيا.

مساحته: 01 آر 20 س تقريبا.

حدوده: 

شماال:الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: مسلك عمومي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد ملكية عدلي مؤرخ في 06/08/2020.

- نسخة طبق األصل لعقد وكالة عدلي مؤرخ في 05/08/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 يناير 2021 على 

الساعة 00:12 زواال.

مطلب رقم 43911 - 11

تاريخ اإليداع: 27 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ السادة:

- الطالب محمد بن الشادلي.

- قالة عالل بن امجاهد. إنصافا بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " ملك محمد الطالبي 

وعالل قالة". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة الدريوش، احملل املدعو: أهرور.

مساحته: 7 آر 00 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: عبد اهلل بوشنافة وامحند امعوجة.

شرقا: الشارع.

جنوبا: الشارع.

غربا: خالد بزعنني.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء على عدلي مؤرخ في 19/11/1991.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 16/09/1991.

- نسخة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 02 - 02 - 1968.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 يناير 2021 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43912 - 11

تاريخ اإليداع: 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيدة: إميان عمران بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " اإلنبعاث". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه:مدينة الناظور، حي عاريض.

مساحته: 85 آر 34 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الساقية.
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شرقا: مصطفى احلاج قدور.

جنوبا: كرنت محمد احلاج بنعيسى.

غربا: كرنت محمد احلاج بنعيسى.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من عقد إراثة عدلي مؤرخ في 16/06/1979.

- صورة شمسية لعقد وكالة عدلي مؤرخ في 11/02/2014.

- عقد وكالة عدلي مؤرخ في 20/05/2019.

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 17/05/2019.

- عقد هبة عدلي مؤرخ في 23/01/2019.

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 11/12/2018.

- نسخة عدلية من عقد إراثة مؤرخ في 10/02/2014.

- نسخة من عقد شراء عدلي مؤرخ في 28/12/2012.

- عقد وكالة توثيقي مؤرخ في 13/12/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 فبراير 2021 على 

الساعة 30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43913 - 11

تاريخ اإليداع: 30 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ السادة: 

-  فريد بن املصطفى بنعقة.

-  محمد بن احلسن بوشنافة. انصافا بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " اخلير ". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة حاسي بركان، احملل املدعو: دوار اموساتا.

مساحته: 06 هكتار 27 آر 91 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: جمال الدين أيوب.

شرقا: الطريق.

جنوبا: محند بن محند حملمدي.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 29841/11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 10 - 01 - 2019.

- عقد ملحق عدلي مؤرخ في 10 - 02 - 2020.

- شهادة إدارية ملطابقة اإلسم صادرة عن جماعة حاسي بركان رقم 

1401/2018 بتاريخ 24/12/2018.

- نسخة من عقد إراثة عدلي مؤرخ في 16/05/2011.

- عقد موجب لفيف عدلي مؤرخ في 02 - 10 - 2020.

بتاريخ  - عقد وكالة خاصة عرفي مصحح اإلمضاء حتت عدد 3159 

.15/09/2020

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 09/11/1956.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 29 يناير 2021 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43914 - 11

تاريخ اإليداع: 23 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد القادر بوحمام بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " بوحمام". 

نوعه: ارض عارية. 

أوالد  حي  املدعو:  احملل  انصار،  بني  جماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

بويفقوسا.

مساحته: 01 آر 02 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: دينا محمد عبد القادر.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 1408/11.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد ملكية عدلي مؤرخ في 26/12/2019.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية صادرة عن امللحقة اإلدارية الرابعة 

لبني أنصار رقم 948/ م.ش.إ بتاريخ 23/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 فبراير 2021 على 

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43915 - 11

تاريخ اإليداع: 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: أحمد امالح بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " القدس ". 

نوعه: ارض مكونة من بناء عبارة عن سفلي وطابق علوي.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

مساحته: 85 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: أحمد أمالح.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: أحمد أمالح.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 10/12/1986.
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بتاريخ   34619 عدد  حتت  اإلمضاء  مصححة  خاصة  وكالة  عقد   -

10/11/2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 فبراير 2021 على 

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43916 - 11

تاريخ اإليداع: 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: احلطري اغميري بن عيسى.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " اغميري 1 ". 

نوعه: ارض عارية.

املدعو:  احملل  اجلبل،  سيدال  بني  جماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

ترقيحت.

مساحته: 88 آر 71 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: سعيد اشبوق وممر.

شرقا: إعماروش محمد عبد القادر.

جنوبا: الطريق.

غربا: شعبة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد ملكية عدلي مؤرخ في 15/01/2020.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية صادرة عن قيادة بني سيدال رقم 4 

2020 ق/م ت ق بتاريخ 15/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 فبراير 2021 على 

الساعة 00:11 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " سعد"، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 17144 - 11 والذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1129 بتاريخ 19/08/2020.

عدلي  شراء  وعقد   01/10/2020 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

مؤرخ في11/09/2020 ، مبوجبه فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله 

يتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدة إميان أوسار بنت بوعرفة.

وكذا مبقتضى نفس الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بويعماد"،

ذي مطلب التحفيظ عدد 32694 - 11 والذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 859 بتاريخ 17/06/2015.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 03/09/2020 ورسم ملحق إصالحي 

، مبوجبه فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله  مؤرخ 30/10/2019 

الواحد  التحفيظ عبد  اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب  يتابع من 

بويعماد بن محمد وذلك تبرير الفرق في املساحة الذي أفرزه التصميم 

العقاري النهائي.

وكذا مبقتضى نفس الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

                                     البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44288 - 12

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عمرو سالمي بن بوشعيب .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دريات ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دريات "، احملل املدعو " 

حي الوحدة 1 ".

نوعه : أرض عارية ؛  

موقعه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة سباتة حي الوحدة 1 .

مساحته : 90 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: الزنقة 5 حي الوحدة 1؛

جنوبا: الزنقة 6حي الوحدة 1؛

شرقا: محمد صابر ؛

غربا : عبد السالم سالمي ؛

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 محرم 1442 ) 26 غشت 2020 (؛

2 - شهادة إدارية عدد 103/2020 مؤرخة في 25 غشت 2020 ؛ 

3 - تصميم موقعي.

- التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: اليوم 03 فبراير السنة 2021 

على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 44289 - 12

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد رضوان البصراوي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار العودة ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض البصراوي "، احملل 

املدعو " دوار اوالد سيدي مسعود 1 ".

نوعه : أرض عارية ؛ 

موقعه : جماعة سيدي حجاج وادي حصار .

مساحته : 34 ار 74 سنتيار تقريبا.  
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حدوده: 

شماال: رسم عقاري عدد 25165 -س؛

جنوبا: محمد بن سليمان؛

شرقا: الزهرة مسعودي ؛

غربا : رسم عقاري عدد 224008 - 12 و مطلب التحفيظ عدد 44258 - 12؛

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 ذي القعدة 1364 موافق 

18 أكتوبر 1945 ؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ذي القعدة 1406 ) 12 يوليوز 1986(؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ربيع الثاني 1429 ) 14 ابريل 2008( ؛

4 - اذن بالبيع عدد 11/2008 مؤرخة في 10 ابريل 2008 ؛

5 - رسم موجب حيازة و تصرف مؤرخ في 17 شوال 1441 موافق 09 

يونيو 2020؛ 

6 - تصميم موقعي.

- التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: اليوم 04 فبراير السنة 2021 

على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 44290 - 12

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد محمد كران بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلدادات ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محمد محمد "، احملل 

املدعو "اوالد طالب ".

نوعه : أرض عارية ؛  

موقعه : جماعة اجملاطية اوالد طالب 

مساحته : 33 ار 38 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: طريق عمومية؛

جنوبا: ممر عرضه 3 امتار ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 209257/12 ؛

غربا : رسم عقاري عدد 209264/12 ؛

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 محرم 1426 ) 09 مارس 2005( ؛

2 - نسخة لرسم بيع عدلي مؤرخ في 07 رجب 1429 ) 11 يوليوز 2008( ؛

3 - اذن بالبيع عدد 73/2008 بتاريخ 30 يونيو 2008 ؛

4 - شهادة إدارية عدد 63/2008 مؤرخة في 01 دجنبر 2008.

5 - تصميم موقعي.

- التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: اليوم 08 فبراير السنة 2021 

على الساعة العاشرة صباحا.

   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

طارق اشتوي     

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 40065 - 14

تاريخ اإليداع: 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: رشيد اختر بن احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حرت اجلديدة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: النور. 

نوعه: ارض عارية ؛

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 

املدعو: حرت اجلديدة.

مساحته: 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: بوستة زايد ؛

شرقا: طالب التحفيظ ؛

جنوبا: الزنقة ؛

غربا: الزنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - نسخة من رسم عدلي مؤرخة في 12 نوفمبر 2020 اصلها مؤرخ 

في 15 اكتوبر 1996. 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ابريل 2010. 

على   2021 فبراير   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 40066 - 14

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : رشيد اختر بن احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حرت اجلديدة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: االمل. 

نوعه: ارض بها بناية من سفلي ؛

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 

املدعو: حرت اجلديدة.

مساحته: 01 آر 40 س تـقـريـبـا.



6035 عدد 1146 - فاحت جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020(

حدوده: 

شماال: الزنقة ؛

شرقا: طالب التحفيظ ؛

جنوبا: حفيظي مبارك ؛

غربا: الزنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 2010. 

في مؤرخ  اصلها   2020 نوفمبر   2 في  مؤرخ  شراء  رسم  نسخة   -  2

 15 اكتوبر 1996. 

على   2021 فبراير   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا. 

 

مطلب رقم 40067 - 14

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : ادريس الدغمي بن عالل. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: جنان حمو ختاري قرب يحياتن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك ادريس. 

نوعه: ارض عارية ؛

املدعو:  احملل  الشريف،  الرشيدية، جماعة موالي علي  اقليم  موقعه: 

جنان حمو ختاري قرب يحياتن.

مساحته: 01 آر 18 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ورثة وشاطي ؛

شرقا: ورثة كنزة يداني ؛

جنوبا: الزنقة احملدثة ؛

غربا: احلسني يداني ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 فبراير 1997. 

2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2000. 

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ماي 2013. 

4 - رسم قسمة عدلي مؤرخ في 09 يونيو 2017. 

5 - اشهاد بتحديد امتار وجوار مؤرخ في 05 مارس 2018. 

على   2021 فبراير   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

 

مطلب رقم 40068 - 14

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ: عمار ايت منصور بن احلوسني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: احمليط.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك عمار. 

نوعه: ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: احمليط.

مساحته: 01 آر 12 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: مجرى املاء ؛

شرقا: زهيدي محمد بن هاشم ؛

جنوبا: مجرى املاء ؛

غربا: ورثة عبد الرحمان بن عبد اهلل بعالوي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

: عقد شراء عدلي مضمن بعدد 195 ص 232 كناش 17  امللك  أصل 

مؤرخ في 24 يوليوز 2000. 

على   2021 فبراير   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 صباحا.

    احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

        مو عمر

محافظة سطات

مطلب رقم 41242 - 15 

تاريخ االيداع : فاحت ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد محمد تاج بن حجاج.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض املرس

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض املرس"

نوعه : أرض فالحية .

: اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة اوالد اشبانة؛دوار اوالد  موقعه 

بضو.

مساحته : 80 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة زوهير احمد بن احلاج محمد وعمر؛

شرقا : كذلك؛

جنوبا : مطلب عدد 22112/15؛

غربا : محمد تاج؛محمد حمدوني .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: نسخة طبق االصل من رسم ملكية مؤرخ في 08 شعبان 

1416 موافق 30 ديسمبر1995.

على   2021 فبراير  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41243 - 15 

تاريخ االيداع : فاحت ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد تاج بن حجاج.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض البحيرة"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض البحيرة"

نوعه : أرض فالحية .

: اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة اوالد اشبانة؛دوار اوالد  موقعه 

بضو.

مساحته : 20 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 22112/15؛

شرقا : كذلك؛

جنوبا : ورثة بن البكر؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية:الشيء.

 30 موافق   1416 شعبان   08 في  مؤرخ  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

ديسمبر1995.

على   2021 فبراير  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41244 - 15 

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيدة فاطمة عزالدين بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض بوجاعد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض بوجاعذ"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة ابن احمد؛دوار ميلس.

مساحته : 02 هـ 56 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : عزالدين احلاج الصغير؛

جنوبا : بديع الشعيبية؛

غربا : عزالدين املهدي .

احلقوق العينية:الشيء.

 10 موافق   1442 محرم   21 في  مؤرخ  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

سبتمبر2020.

2021على  فبراير  :فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41245 - 15 

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ : 

- السيدة السعدية فتيحي بنت بوشعيب بنسبة1/4

- السدة رقية فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة الكبيرة فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة عائشة فتحي بنت عبدالسالم " 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مزرارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مزرارة"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة امزورة؛دوار مسلكات الكرامي.

مساحته : 32 آ 47 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مسلك عائشة بنت الكبير؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : ورثة محمد بن رحمة؛

غربا : مطلب عدد 21207/15.

 احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 03 صفر1441 موافق 02 اكتوبر2019؛

- رسم استدراك مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1441 موافق 10 ديسمبر2019.

- رسم استدراك مؤرخ في 18 رجب 1441 موافق 04 مارس2020؛

- صورة شمسية من وكالة.

التاريخ املقررالجراء عملية التحديد املؤقت:02 فبراير 2021

على الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41246 - 15 

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ : 

- السيدة السعدية فتيحي بنت بوشعيب بنسبة1/4

- السدة رقية فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة الكبيرة فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة عائشة فتحي بنت عبدالسالم " 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملريسات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملريسات"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة امزورة؛دوار مسلكات الكرامي.

مساحته : 51 آ 68 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مسلك عائشة بنت الكبير؛

شرقا : محمد غالبي بن املعطي؛

جنوبا : مسلك؛ عائشة بنت لكبير؛

غربا : مسلك

 احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق 03 صفر1441  في  استمرارمؤرخ  رسم  من  صورة شمسية   -

 02 اكتوبر2019؛

- صورة شمسية من رسم استدراك مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1441 

موافق 10 ديسمبر2019.

على   2021 فبراير  املؤقت:02  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.
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مطلب رقم 41247 - 15 

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ : 

- السيدة السعدية فتيحي بنت بوشعيب بنسبة1/4

- السدة رقية فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة الكبيرة فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة عائشة فتحي بنت عبدالسالم " 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حوض اجلمال"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حوض اجلمال"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة امزورة؛دوار مسلكات الكرامي.

مساحته : 73 آ 19 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد غالبي؛العربي بن لكبير؛

شرقا : ورثة عزة العربي؛

جنوبا : محمد غالبي بن املعطي؛

غربا : محمد غالبي بن املعطي.

 احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق  03 صفر1441  في  استمرارمؤرخ  رسم  من  صورة شمسية   -

02 اكتوبر2019؛

الثاني 1441  ربيع  -صورة شمسية من رسم استدراك مؤرخ في 13 

موافق 10 ديسمبر2019.

على   2021 فبراير  املؤقت:02  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 41248 - 15 

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ : 

- السيدة السعدية فتيحي بنت بوشعيب بنسبة1/4

- السدة رقية فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة الكبيرة فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة عائشة فتحي بنت عبدالسالم " 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السدر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السدر"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة امزورة؛دوار مسلكات الكرامي.

مساحته : 24 آ 67 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 29754/15؛

شرقا : ورثة غالبي محمد؛

جنوبا : مطلب عدد 30737/15؛

غربا : مطلب عدد 29754/15.

 احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق  03 صفر1441  في  استمرارمؤرخ  رسم  من  صورة شمسية   -

02 اكتوبر2019؛

- صورة شمسية من رسم استدراك مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1441 

موافق 10 ديسمبر2019.

على   2021 فبراير  املؤقت:02  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف.

مطلب رقم 41249 - 15 

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ : 

- السيدة السعدية فتيحي بنت بوشعيب بنسبة1/4

- السدة رقية فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة الكبيرة فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة عائشة فتحي بنت عبدالسالم " 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلطة"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة امزورة؛دوار مسلكات الكرامي.

مساحته : 45 آ 32 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : غالب محمد بن املعطي؛بناية؛

شرقا : بناية؛ورثة العربي بن الكبير؛

جنوبا : الطريق؛غالب محمد بن اجلياللي؛

غربا : لبيض حسن؛غالب محمد بن اجلياللي.

 احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق  03 صفر1441  في  استمرارمؤرخ  رسم  من  صورة شمسية   -

02 اكتوبر2019؛

- صورة شمسية من رسم استدراك مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1441 

موافق 10 ديسمبر2019.

على   2021 فبراير  املؤقت:02  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية.

مطلب رقم 41250 - 15 

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ : 

- السيدة السعدية فتيحي بنت بوشعيب بنسبة1/4

- السدة رقية فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة الكبيرة فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة عائشة فتحي بنت عبدالسالم " 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكرامي"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكرامي"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة امزورة؛دوار مسلكات الكرامي.

مساحته : 48 آ 77 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ملسلك فاطنة؛

شرقا : جمال؛

جنوبا : املسلك خدوج؛

غربا : ورثة بنراضية

 احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق  03 صفر1441  في  استمرارمؤرخ  رسم  من  صورة شمسية   -

02 اكتوبر2019؛

- صورة شمسية من رسم استدراك مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1441 

موافق 10 ديسمبر2019.

التاريخ املقررالجراء عملية التحديد املؤقت:02 فبراير 2021

على الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41251 - 15 

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ : 

- السيدة السعدية فتيحي بنت بوشعيب بنسبة1/4

- السدة رقية فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة الكبيرة فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة عائشة فتحي بنت عبدالسالم " 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حوض الركاك"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حوض الركاك"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة امزورة؛دوار مسلكات الكرامي.

مساحته : 64 آ 86 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مسلك عائشة ؛

شرقا : احمد ازهري؛

جنوبا : احمد نيري؛احمد ملسلك؛امحمد ملسلك؛بوشعيب ملسلك؛

غربا : ممر.

 احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق  03 صفر1441  في  استمرارمؤرخ  رسم  من  صورة شمسية   -

02 اكتوبر2019؛

- صورة شمسية من رسم استدراك مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1441 

موافق 10 ديسمبر2019.

على   2021 فبراير  املؤقت:02  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 41252 - 15 

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ : 

- السيدة السعدية فتيحي بنت بوشعيب بنسبة1/4

- السدة رقية فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة الكبيرة فتيحي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة عائشة فتحي بنت عبدالسالم " 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سويلك"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سويلك"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة امزورة؛دوار مسلكات الكرامي.

مساحته : 17 آ 18س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مسلك عائشة بنت الكبير؛

شرقا : غالبي محمد بن اجلياللي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مسلك عائشة بنت الكبير.

 احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق  03 صفر1441  في  استمرارمؤرخ  رسم  من  صورة شمسية   -

02 اكتوبر2019؛

- صورة شمسية من رسم استدراك مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1441 

موافق 10 ديسمبر2019.

على   2021 فبراير  املؤقت:02  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف.

مطلب رقم 41253 - 15 

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد دميشق بن عباس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احلائط"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض احلائط"

نوعه : أرض فالحية .

؛دوار  الشاوية  خميسات  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

الصدادكة اوالد جميل .

مساحته : 01 هـ 36 آ 32 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 434/15؛ورثة جعفري قدور؛

بن رحال؛مينة بنت سي قدور؛ورثة عبدالقادر بن  العربي  ورثة   : شرقا 

عمرو ؛جميل عمرو؛

جنوبا : ورثة محمد بن لكبير؛

غربا : عزيزي محمد؛ورثة فتحي العوني؛عبدالقادر حنني.

 احلقوق العينية:الشيء.
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أصل امللك:رسم استمرارمؤرخ في 20 صفر1442 موافق 08اكتوبر2020.

على   2021 فبراير  املؤقت:02  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41254 - 15 

تاريخ االيداع : 03 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : السيد امحمد جنيب بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حلرش"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حلرش"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة راس العني الشاوية.

مساحته : 69 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بلقاسم جنيب وخدوج جنيب؛

شرقا : رضوان جنيب؛بلقاسم جنيب؛

جنوبا : بلقاسم جنيب وامحمد جنيب؛

غربا : فاطمة عزمي؛احممد جنيب.

 احلقوق العينية:الشيء.

موافق  1440 الثانية  14 جمادى  في  استمرارمؤرخ  رسم  امللك:  أصل 

20 فبراير2019.

على   2021 فبراير  املؤقت:03  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41255 - 15 

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر2020.

طالب التحفيظ : السيد رشيد عفاري بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالدات البشير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالدات البشير"

نوعه : أرض فالحية .

اجلنوبية؛دواراوالد  املزامزة  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

عبدالرحمان.

مساحته : 96 آ 41 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر قدمي؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : رسم عقاري عدد 80752ض.

 احلقوق العينية:طريق تخترق امللك.

 13 موافق   1442 صفر   25 في  استمرارمؤرخ  رسم  امللك:  أصل 

اكتوبر2020.

على   2021 فبراير  املؤقت:03  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41256 - 15 

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر2020.

طالبا التحفيظ : 

بنسبة1/2 - السيد محمد زهري بن احمد 

- السيد املصطفى زهري بن احمد " 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احلوض"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض احلوض"

نوعه : أرض فالحية .

اوالد  الزنازنة  اوالد الصغير؛دوار  ودائرة سطات؛جماعة  اقليم   : موقعه 

اعفيف.

مساحته : 03 هـ 14 آ 73 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بن احليمر؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : علي ولد بنت سي كبور؛

احلاج  بن صالح؛ورثة  بن محمد  املعطي وحسن  بن  ورثة احمد   : غربا 

محمد بن اجلياللي .

 احلقوق العينية:أرض بها شعبة وحق املرور لفائدة الغير.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 22 ذوالقعدة 1441 موافق 14 يوليو2020.

- نسخة طبق االصل من وكالة مؤرخة في 12 نوفمبر2020.

على   2021 فبراير  املؤقت:04  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41257 - 15 

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر2020.

طالبا التحفيظ:

بنسبة1/2 - السيد محمد زهري بن احمد 

- السيد املصطفى زهري بن احمد " 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية زني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كدية زني"

نوعه : أرض فالحية .

اوالد  الزنازنة  اوالد الصغير؛دوار  ودائرة سطات؛جماعة  اقليم   : موقعه 

اعفيف.

مساحته : 02 هـ 86 آ 38 س تقريبا. 

حدوده : 

بن  الزهري؛مصطفى  السنيني؛زيتوني  محمد  احلاج  ورثة   : شماال 

ابراهيم الزهري؛الزهري قدور بن ابراهيم ؛ورثة نصيف محمد؛

شرقا : رسم عقاري عدد 63694/15؛زيتوني الزهري؛

جنوبا : ورثة عمور بن محمد الزهري؛ورثة فاطمة بنت محمد ؛

غربا : ورثة احلاج اجلياللي؛الزهري قدور بن ابراهيم .

 احلقوق العينية:الشيء.
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أصل امللك:

- نسخة طبق االصل من رسم استمرارمؤرخ في 22 ذوالقعدة 1441 

موافق 14 يوليو2020.

- نسخة طبق االصل من وكالة خاصة مؤرخة في 12 نوفمبر2020.

على   2021 فبراير  املؤقت:04  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف.

مطلب رقم 41258 - 15 

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر2020.

طالبا التحفيظ:

بنسبة1/2 - السيد محمد زهري بن احمد 

- السيد املصطفى زهري بن احمد " 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض التوفري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض التوفري"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد الصغير؛دوار السنينات.

مساحته : 82 آ 03 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

 شرقا : ممر؛

جنوبا : الزيتوني الزهري؛قدور بن ابراهيم؛

غربا : الزهري مصطفى بن قدور؛قدور بن ابراهيم الزهري .

 احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- نسخة طبق االصل من رسم استمرارمؤرخ في 22 ذوالقعدة 1441 

موافق 14 يوليو2020.

- نسخة طبق االصل من وكالة خاصة مؤرخة في 12 نوفمبر2020.

على   2021 فبراير  املؤقت:04  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 41259 - 15 

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر2020.

طالبا التحفيظ : 

بنسبة1/2 - السيد محمد زهري بن احمد 

- السيد املصطفى زهري بن احمد " 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نقيب التيرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نقيب التيرس"

نوعه : أرض فالحية .

اوالد  الزنازنة  اوالد الصغير؛دوار  ودائرة سطات؛جماعة  اقليم   : موقعه 

اعفيف.

مساحته : 53 آ 26س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة عمر بن لكرد؛

شرقا : ورثة احلاج امحمد بن اجلياللي؛

جنوبا : ورثة فاطنة بنت محمد ؛

غربا : ورثة احلاج امحمد بن اجلياللي .

 احلقوق العينية:الشيء.

 14 موافق   1441 ذوالقعدة   22 في  استمرارمؤرخ  رسم  امللك:  أصل 

يوليو2020.

على   2021 فبراير  املؤقت:04  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثانية.

مطلب رقم 41260 - 15 

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر2020.

طالبا التحفيظ :

بنسبة1/2 - السيد محمد زهري بن احمد 

- السيد املصطفى زهري بن احمد " 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حوض املشة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حوض املشة"

نوعه : أرض فالحية .

اوالد  الزنازنة  اوالد الصغير؛دوار  ودائرة سطات؛جماعة  اقليم   : موقعه 

اعفيف.

مساحته : 01 هـ 29 آ 45 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلاج عبداجمليد بن صالح؛بوعزة بن رحال؛ورثة عمر بن لكرد؛

شرقا : احمد بن صالح؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ورثة احمد بن املعطي .

 احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- نسخة طبق االصل من رسم استمرارمؤرخ في 22 ذوالقعدة 1441 

موافق 14 يوليو2020.

- نسخة من وكالة خاصة مؤرخة في 12 نوفمبر2020.

على   2021 فبراير  املؤقت:04  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41261 - 15 

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر2020.

طالبا التحفيظ:

بنسبة1/2 - السيد محمد زهري بن احمد 

- السيد املصطفى زهري بن احمد " 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احلويطات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض احلويطات"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد الصغير؛دوار السنينات.

مساحته : 01هـ 68 آ 92 س تقريبا. 
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حدوده : 

شماال : ورثة الشيخ محمد وسي محمد بن احلاج صالح؛

شرقا : احلاج مصطفى ولد سي ادريس؛ورثة محمد بن امحمد؛

جنوبا : ورثة رحال بن امليلودي؛ ؛

غربا : ورثة الشيخ محمد .

 احلقوق العينية:بها شعبة وحق املرور لفائدة الغير.

أصل امللك:

- نسخة طبق االصل من رسم استمرارمؤرخ في 22 ذوالقعدة 1441 

موافق 14 يوليو2020.

- نسخة طبق االصل من وكالة خاصة مؤرخة في 12 نوفمبر2020.

على   2021 فبراير  املؤقت:04  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41262 - 15 

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر2020.

طالبا التحفيظ :

بنسبة1/2 - السيد محمد زهري بن احمد 

- السيد املصطفى زهري بن احمد " 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض جدد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض جدد"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد الصغير؛دوار السنينات؛اوالد 

اعفيف.

مساحته : 63 آ 58 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة السنيني محمد بن محمد؛

شرقا : ورثة فاطنة بنت محمد؛

جنوبا : ورثة احلاج امحمد بن اجلياللي؛

غربا : ورثة محمد بن صالح .

 احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

ذوالقعدة 1441   22 - صورة طبق االصل من رسم استمرارمؤرخ في 

موافق 14 يوليو2020.

على   2021 فبراير  املؤقت:04  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثالثة.

مطلب رقم 41263 - 15 

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر2020.

طالبو التحفيظ:

- الزهرة شهم بنت عبدالقادر بنسبة 08/64

- السيدة أمينة مفتاح بنت عبدالقادر " 07/"

- السيد محمد علي مفتاح بنت عبدالقادر " 14 /"

- السيدة سلوى مفتاح بنت عبدالقادر " 07/"

- السيدة نسرين بنت عبدالقادر " 07/"

- السيدة غزالن مفتاح بنت عبدالقادر " 07/"

- السيد فهد مفتاح بن عبدالقادر " 14/"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض سنيبلة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض سنيبلة"

نوعه : أرض فالحية بها سكنى مكونة من سفلي وأشجار الزيتون .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار احلوازة.

مساحته : 18 آ 05 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : غنيم فاطمة؛غنيم زهرة؛

شرقا : ورثة غنيم محمد بن عبدالقادر؛ورثة طويل اخملتار؛

جنوبا : مصطفى شهم ؛مصطفى مسعودي؛ورثة غنيم محمد بن 

عبدالقادر؛

غربا : ممر .

 احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 09 محرم 1442 موافق 29 اغسطس2020؛

- رسم اراثة مؤرخ في 25 شعبان 1435 موافق 23 يونيو2014؛

- صورة طبق االصل من رسم وكالة مؤرخ في 25 شعبان 1435 موافق 

23 يونيو2014.

على   2021 فبراير  املؤقت:04  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

  احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

      محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38563 - 16

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : احمد العماري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان حلويفر".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان حلويفر".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار بني زوليت بني احكم.

مساحته : 47 ا 50 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : العماري احمد ؛

 شرقا : مطلب 14674/16 ؛

غربا : رسم 18520/16 ؛ 
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احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : نسخة من رسم ملكية قصد التحفيظ عدلي مؤرخ في 

20 من ذي احلجة 1420 موافق 27 مارس 2000 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 02 فبراير 2021 الساعة 

العاشرة و نصف صباحا.

مطلب رقم 38564 - 16

تاريخ االيداع : 02 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : احمد العماري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان سيدي حلسن ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "فدان سيدي حلسن".

نوعه : ارض فالحية بها بناية و بئر.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار بني زوليت بني احكم.

مساحته : 03 هـ 90 ا 10 س تقريبا في قطعتني.

اجملاورون:

القطعة االولى:

شماال : الشعبة ؛

جنوبا : الطريق؛

 شرقا : رسم 48691/16 ؛

غربا : اليوسفي احلسني ؛ 

القطعة الثانية:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : الشعبة ؛

 شرقا : رسم 48691/16 ؛

غربا : اليوسفي احلسني ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : نسخة من رسم ملكية قصد التحفيظ عدلي مؤرخ في 

20 من ذي احلجة 1420 موافق 27 مارس 2000 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 02 فبراير 2021 الساعة 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 38565 - 16

تاريخ االيداع : 03 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد كليدة بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان عمر اوزين".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان عمر اوزين ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت امناصف حلرار.

مساحته : 01 هـ 14 ا 22 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الشعبة ؛

جنوبا : الشعبة، محمد بن اوعال، الطريق ؛

 شرقا : عبد الرحيم كليدة، ورثة والزين عسو ؛

غربا : الشعبة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 من رمضان 1433 موافق 
13 اغسطس 2012 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 03 فبراير 2021 الساعة 
التاسعة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 
    عز الدين شاكر

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53337 - 18
تاريخ اإليداع: 30 نوفمبر2020. 

طالب التحفيظ : خالف العربي بن الغزواني.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »املرس«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »الوجلة«.
نوعه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة، أوالد بوغادي، دوارالقوانت بني منصور.
مساحته: 01 هـ 20 آ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: بنور احمد، الرسم العقاري عدد 53849/18؛

شرقـا: كمراوي احمد ؛ 
جنوبـا: كمراوي احمد ؛ 

غربـا: الطريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 رمضان 1440 موافق 22 مايو 2019.

- نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 14 رجب 1429 موافق 18 
يونيو 2008.

- نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 من محرم 1409 موافق 30 
أغسطس 1988.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 جمادى االولى 1332موافق 
20 اكتوبر1962.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 28 يناير 2021 على 
الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53338 - 18
تاريخ اإليداع: 30 نوفمبر2020. 

طالب التحفيظ : محمد مشروحي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »فضل اهلل«.
نوعه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة وادي زم، حي املطوع.
مساحته: 01 آ 92 س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الداكي محمد؛
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شرقـا: احلسني لعرج، محمد متوكل؛ 

جنوبـا: حمو احلسني؛ 

غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 25 موافق   1411 الثاني  ربيع  من   05 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

اكتوبر1990.

 26 موافق   1411 الثاني  ربيع  من   06 في  مؤرخ  عدلي  اصالح  رسم 

اكتوبر1990.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 28 يناير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53339 - 18

تاريخ اإليداع: فاحت ديسمبر2020. 

طالب التحفيظ : محمد العباسي بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »حوض احلسينات«.

نوعه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة خريبكة، دوار أوالد الشيخ علي.

مساحته: 90 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري عدد 57632/18؛

شرقـا: الزنقة؛ 

جنوبـا: الزنقة؛ 

غربـا: الدريوش.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 29 موافق   1409 االولى  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

ديسمبر1988.

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 من شعبان 1397 موافق 

21 يوليو1977.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 29 يناير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53340 - 18

تاريخ اإليداع: فاحت ديسمبر2020. 

طالبوا التحفيظ :

-فاطمة األمري بنت محمد بنسبة 7/56؛

-كرمي خديجة بنت املصطفى بنسبة 07/56؛

-كرمي هدى بنت املصطفى بنسبة 07/56؛

-كرمي زهرة بنت املصطفى بنسبة 07/56؛

-كرمي صالح الدين بن املصطفى بنسبة 14/56؛

-كرمي محمد بن املصطفى بنسبة 14/56؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حلرش العيوج«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »العيوج«.

نوعه: ارض فالحية.
موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار املراهنة.

مساحته: 01 هـ 60 آ تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: ورثة حيزون احلاج حلسن؛
شرقـا: ورثة حيزون احلاج حلسن ؛ 

جنوبـا: الطريق؛ 
غربـا: مطلب التحفيظ عدد 20176/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 شوال 1431 موافق 24 سبتمبر2010.
- صورة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 28 جمادى االولى 1937 موافق 17 

مايو1977.
- صورة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 دي القعدة 1365 موافق 7 

اكتوبر 1946.
- صورة لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 03 من رمضان 1403 موافق 

15 يونيو1983.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 29 يناير 2021 على 

الساعة: 10 صباحا.

مطلب رقم 53341 - 18
تاريخ اإليداع: فاحت دسيمبر 2020. 

طالب التحفيظ : حلبيب مجموع بن بوعبيد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »احلوض«.
نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دواراملراهنة.
مساحته: 64 آ 75 س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: سالمي محمد بن زروال؛

شرقـا: بوعبيد مجموع بن املقدم، مقصيد احلاج الكبير؛ 
جنوبـا: العرشي قدور؛

غربـا: سالمي نور الدين، مقصيد احلاج الكبير.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 1425 القعدةة  ذو   19 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم  من  نسخة   -

موافق 31 ديسمبر 2004.
الثانية 1425  - صورة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 27 جمادى 

موافق 14 اغسطس 2004.
 19 موافق   1437 احلجة  ذو   17 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

سبتمبر2016.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 فبراير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53342 - 18
تاريخ اإليداع: 07 دسيمبر2020. 

طالب التحفيظ : رقبي نادية بنت املعطي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »بياضي «.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »حوز بوملان«.
نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دواراوالد محمد بن قاسم.
مساحته: 01 هـ 40 آ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: ورثة رقبي امحمد بن املولودي؛

شرقـا: الطريق؛ 
جنوبـا: رقبي امليلودي بن العربي؛

غربـا: ورثة محمد بن امليلودي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 25 موافق   1396 احلجة  ذي  من   3 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

نوفمبر1976.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 7 من شعبان 1403 موافق 20 مايو 1983.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ربيع االول 1429 موافق 1 ابريل 2008.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 فبراير 2021 على 
الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53343 - 18
تاريخ اإليداع: 07 دسيمبر2020. 

طالب التحفيظ : صالح مهداوي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »حلفاري«.
نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوارالرمامني احلوازم.
مساحته: 02 هـ 60 آ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: ورثة العربي بن احلداد، مهداوي صالح؛

شرقـا: الرسم العقاري عدد 18612/18؛ 
جنوبـا: ورثة الكبير مهداوي، مهداوي صالح؛

غربـا: ورثة امحمد مهداوي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- تقرير اخلبرة بتاريخ 13/03/2017.

- حكم ابتدائي بتاريخ 05/06/2017.
- محضر التنفيد بتاريخ 16/05/2018.

- محضر ملحق بتاريخ 13/06/2018.
- دفتر التحمالت بتاريخ 15/10/2018.

- محضر إرساء املزاد العلني بتاريخ 26/03/2019.
- شهادة بعدم االستئناف بتاريخ 12 سبتمبر 2017.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 6 من صفر1434 موافق 20 
ديسمبر2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 فبراير 2021 على 
الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53344 - 18
تاريخ اإليداع: 07 دسيمبر2020. 

طالب التحفيظ : بهالوي نبيل بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »ملك نبيل«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة وادي زم، حي الشهداء.

مساحته: 01 آ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: بقعة رقم 32؛ 

جنوبـا: بقعة رقم 37؛

غربـا: بقعة رقم 30.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 04 مايو 2009.

 1399 الول  ربيع  من   9 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم  من  نسخة   -

موافق 7 فبراير1979.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 فبراير 2021 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53345 - 18

تاريخ اإليداع: 07 دسيمبر2020. 

طالب التحفيظ : بنشابة الزهرة بنت عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »ارض الزهرة«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة وادي زم، حي الشهداء.

مساحته: 90 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: رسم عقاري عدد 10132/18؛ 

جنوبـا: مطلب التحفيظ عدد 4483/18؛

غربـا: بقعة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 07 فبراير2009.

- صورة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 9 من ربيع الول 

1399 موافق 7 فبراير1979.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 فبراير 2021 على 

الساعة: 10 صباحا.

مطلب رقم 53346 - 18

تاريخ اإليداع: 07 دسيمبر2020. 

طالبة التحفيظ : ربيع خاضر بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »ملك ربيع«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة وادي زم، حي الشهداء.
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مساحته: 1 آ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: رسم عقاري عدد 10132/18؛ 

جنوبـا: مطلب التحفيظ عدد 4483/18؛

غربـا: بقعة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 04 مارس 2009.

- صورة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 9 من ربيع الول 

1399 موافق 7 فبراير1979.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 فبراير 2021 على 

الساعة: 11 صباحا.

مطلب رقم 53347 - 18

تاريخ اإليداع: 08 دسيمبر2020. 

طالب التحفيظ : املعطي الرقيق بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حريبو«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »احلمري«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة أبي اجلعد، جماعة تاشرافت، دوار أيت املغيلي النواصر.

مساحته: 2 هـ 65 آ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: املكريني الصاحلة، البوخلي علي؛

شرقـا: ورثة ايت مول الدويرة؛ 

جنوبـا: ادريس عاقلي؛

غربـا: املعطي الرقيق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 شوال 1394 موافق 31 اكتوبر 1974.

 27 موافق   1410 احلجة  ذي  من   5 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

يونيو1990.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53348 - 18

تاريخ اإليداع: 08 دسيمبر2020. 

طالبي التحفيظ : 

- جمعة زوهري بنت بلحاج بنسبة 1/2.

- البقالي شكيب بن الغالي بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملك جمعة وشكيب«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة وادي زم، زنقة الصناعة .

مساحته: 12 آ 35 س تقريبا.موقعـه: مدينة وادي زم، زنقة الصناعة .

مساحته: 12 آ 35 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري عدد 50238/18، ورثة الذهبي باحلسن؛

شرقـا: امللك العمومي؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري عدد 86047/18؛

غربـا: الرسم العقاري عدد 98555/18؛.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 08/06/1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53349 - 18

تاريخ اإليداع: 08 دسيمبر2020. 

طالبي التحفيظ : 

- حنفاوي احمد بن املعطي بنسبة 1/2.

- قاسمي رشيدة بنت املولودي بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » دار احلنفاوي «.

نوعــه: ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة أبي اجلعد، حي السانية.

مساحته: 1 آ 45 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ممرغير نافد؛

شرقـا: زنقة؛ 

جنوبـا: ورثة تالج احلاج العمري؛

غربـا: الوافي محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ربيع الثاني 1425 موافق 16 يونيو2004.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة: 9 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى »حطان شعبة اعمارة« 

مطلب التحفيظ رقم 38438 - س الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 2708 املؤرخة في 23 سبتمبر1964.

مسطرة  فان  يوليو2020،   03 في  مؤرخة  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعـــو» حطان شعبة اعمارة «، مطلب التحفيظ رقم 

38438 - س الكائن مبدينة حطان، حي نوارة تتابع على الشكل االتي:

1 - حتت التسمية اجلديدة: » عبوري« ، مبساحة قدرها 80 س تقريبا في 

اسم السيدين:

- حسن عبوري بن صالح بنسبة1/2

- محجوبة عبوري بنت صالح بنسبة 1/2.

2 - حتت التسمية اجلديدة: » ملك املناوري « القطعة رقم 01 ، مبساحة 

قدرها 35 سنتيارا تقريبا في اسم السيدة امليلودية سرحاني بنت رحال.
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3 - حتت التسمية اجلديدة: » دار كرمادي « القطعة رقم 02 ، مبساحة 
قدرها 59 سنتيارا تقريبا في اسم السيد عاقم صالح بن امليلودي.

4 - حتت التسمية اجلديدة: » دار شطيبي « القطعة رقم 03 ، مبساحة 
قدرها 85 سنتيارا تقريبا في اسم السادة و السيدات:

- شطيبي محمد بن محمد بنسبة 95/432.
- شطيبي الكبيرة بنت محمد بنسبة 34/432.
- شطيبي عتيقة بنت محمد بنسبة 34/432.
- شطيبي سميرة بنت محمد بنسبة 34/432.

- فاطنة بنت قدور بن احمد بنسبة 72/432.
- شطيبي خالد بنت محمد بنسبة 95/432.

- شطيبي سميحة بنت محمد بنسبة 34/432.
- شطيبي فاطمة بنت محمد بنسبة 34/432.

5 - حتت التسمية اجلديدة: » دار الصياف « القطعة رقم 04 ، مبساحة 
قدرها 80 سنتيارا تقريبا في اسم السيد عبد الرحيم شرفادي.

سنتيارا   24 قدرها  مبساحة   » داراخلير   « اجلديدة  التسمية  حتت   -  6
تقريبا في اسم السيد كروش صالح بن الكبير.

7 - حتت التسمية اجلديدة » بالد عناوي« مبساحة قدرها 71 سنتيارا 
تقريبا في اسم السيدة فتيحة شرفادي بنت محمد.

86 سنتيارا  8 - حتت التسمية اجلديدة » دار محمد« مبساحة قدرها 
تقريبا في اسم السيد صوفي حلسن.

سنتيارا   80 قدرها  مبساحة  اخلير«  دار   « اجلديدة  التسمية  حتت   -  9
تقريبا في اسم السيد مرفوق عبد الكرمي بن محمد.

77 سنتيارا  قدرها  مبروكة« مبساحة   « اجلديدة  التسمية  - حتت   10
تقريبا في اسم السادة والسيدات:

- جمعة حماين بنت أحمد بنسبة 15/120.
- الزهرة مبروك بنت العربي بنسبة 17/120.

- عزيزةمبروك بنت العربي بنسبة 17/120.
- بوشرى مبروك بنت العربي بنسبة 17/120.
- عثمان مبروك بنت العربي بنسبة 34/120.

- فاطنة بنت سليمان بنسبة 20/120.
سنتيارا   80 قدرها  مبساحة  السبع«   « اجلديدة  التسمية  حتت   -  11

تقريبا في اسم السيد السباع أحمد.
12 - حتت التسمية اجلديدة » دار شهيبي« مبساحة قدرها 51 سنتيارا 

تقريبا في اسم السيد شهيبي الكبيربن محمد.
13 - حتت التسمية اجلديدة » بالد احلواري« مبساحة قدرها 80 سنتيارا 

تقريبا في اسم السيد احلواري محمد.
14 - حتت التسمية اجلديدة » دار املنجالي« مبساحة قدرها 80 سنتيارا 

تقريبا في اسم السيد محمد املنجالي بن صالح.
15 - حتت التسمية اجلديدة » دار كرواش« القطعة رقم 13 ، مبساحة 

قدرها 80 سنتيارا تقريبا في اسم السيد كرواش محمد.
16 - حتت التسمية اجلديدة » دار املعطي« مبساحة قدرها 80 سنتيارا 

تقريبا في اسم السيدين:
- ملدرب محمد بن محمد بنسبة ½.
- ملدرب محمد بن عمر بنسبة 1/2.

17 - حتت التسمية اجلديدة » دارالسعادة« مبساحة قدرها 79 سنتيار 
تقريبا في اسم السيد مخلص عبد الرحمان بن اجلياللي:

18 - حتت التسمية اجلديدة » ملك امللياني« مبساحة قدرها 68 سنتيارا 
تقريبا في اسم السيدين:

- حميد امللياني بن احمد بنسبة 1/3.

- حبيبة اجلمري بنت الفاطمي بنسبة 2/3.

18 - حتت التسمية اجلديدة » دار مشتكير« مبساحة قدرها 80 سنتيارا 

تقريبا في اسم السيد املصطفى مشتكير بن بوشتى.

19 - حتت التسمية اجلديدة » دار مشتكير« مبساحة قدرها 80 سنتيارا 

تقريبا في اسم السيد املصطفى مشتكير بن بوشتى.

 72 أ   01 قدرها  مبساحة  السعادة«   « اجلديدة  التسمية  حتت   -  20

سنتيارا تقريبا في اسم السيد محمد زرفاوي بن محمد.

سنتيارا   80 قدرها  مبساحة  جناع«  دار   « اجلديدة  التسمية  حتت   -  21

تقريبا في اسم السيدة بهيجة جناع بنت محمد.

22 - حتت التسمية اجلديدة » ملك االمل« مبساحة قدرها 76 سنتيارا 

تقريبا في اسم السيدة فتيحة العالفي بنت احمد.

23 - حتت التسمية اجلديدة » دار الهناء« مبساحة قدرها 63 سنتيارا 

تقريبا في اسم السادة والسيدات:

- ريضاك عائشة بنت رحال بنسبة 6/48.

- عقار عبد الرحيم بنسبة 14/48.

- عقار مليكة بنسبة 07/48.

- عقار عبد اهلل بنسبة 14/48.

- عقار نورة بنسبة 07/48.

24 - حتت التسمية اجلديدة » ملك جناع« مبساحة قدرها 77 سنتيارا 

تقريبا في اسم السيدة جناة جناع بنت محمد.

 76 قدرها  مبساحة  الدين«  نور  ملك   « اجلديدة  التسمية  حتت   -  25

سنتيارا تقريبا في اسم السيد نور الدين شكراوي بن حمو.

- 26 - حتت التسمية اجلديدة » ملك مالك« مبساحة قدرها 76 سنتيارا 

تقريبا في اسم السيد حمو بوهاج بن محمد.

اليوسفي« مبساحة قدرها 84  التسمية اجلديدة » ملك  27 - حتت   -

سنتيارا تقريبا في اسم السيد احلسن اليوسفي بن العربي.

- 29 - حتت التسمية اجلديدة » دار دحان« مبساحة قدرها 80 سنتيارا 

تقريبا في اسم السيد محمد دحان بن محمد.

30 - حتت التسمية اجلديدة » ملك امني« مبساحة قدرها 38 سنتيارا 

تقريبا في اسم السيد موالي احمد امني بن محمد.

31 - حتت التسمية اجلديدة » ملك سلمى« مبساحة قدرها 80 سنتيارا 

تقريبا في اسم السيد عبد اهلل موصف بن علي.

امللك  من  تبقى  ملا  اعمارة«  شعبة  »حطان  القدمية:  التسمية  حتت 

املذكور اعاله في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي. وذلك مبقتضى 

العقود املودعة سابقا تاييدا للمطلب املذكور وكذا :

- رسم شراء عدلي مؤرخ 15 نوفمبر 2013.

التحفيظ  ظهير  من   84 إطارالفصل  في  إيداعها  مت  األخرى  عقود   -

العقاري كما مت تغييره وتتميمه.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » املرس«

مطلب التحفيظ رقم  4877 - ت الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 2282 املؤرخة في 20 يوليو 1956.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخة في 20 نوفبمر 2020، فان مسطرة 

ت   -  4877  : رقم  التحفيظ  مطلب  املرس«،   « املدعـو  امللك  حتفيظ 

الكائن بدائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، دوار اوالد الغازي، تتابع على 

الشكل االتي:
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*حتت التسمية اجلديدة: » ملك ورثة الشرقي بن اجلياللي « مبساحة 

قدرها 20 أ في اسم السادة والسدات:

-رقية بنت محمد بنسبة 156/2496.

-مليكة عامر بنت محمد بنسبة 84/4296.

-محمد عامر بن محمد بنسبة 168/2496.

-خدوج عامر بنت محمد بنسبة 84/2496.

-عبد الرحمان عامر بن محمد بنسبة 168/2496.

-فوزية عامر بنت محمد بنسبة 84/2496.

-سعيد عامر بن محمد بنسبة 168/2496.

-الشرقي عامر بن محمد بنسبة 168/2496.

-كنزة عامر بنت محمد بنسبة 84/2496.

-فاطنة عامر بنت محمد بنسبة 84/2496.

-امليلودي عامر بن الكبير بنسبة 208/2496.

-مينة عامر بنت الكبير بنسبة 104/2496.

-عبد اهلل عامر بن الكبير بنسبة 208/2496.

-املصطفى عامر بن الكبير بنسبة 208/2496.

-حسن عامر بن الكبير بنسبة 208/2496.

-صالح عامر بن الكبير بنسبة 208/2496.

-فاطمة عامر بنت الكبير بنسبة 104/2496.

*حتت التسمية القدمية: » بالد املرس« ملا تبقى من امللك املذكور اعاله 

في إسم نفس طالب التحفيظ . وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا 

تاييدا للمطلب املذكور وكذا :

-حكم إبتدائي مؤرخ في 23/05/1964.

-قرار استئنافي مؤرخ في 02/02/1968.

-قرار اجمللس االعلى مؤرخ في 01/01/1975.

-تقرير احلضورمؤرخ في 5/2/1960.

 1422 رجب  من   4 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

موافق 11 سبتمبر 2001. 

1422جمادى   28 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

الثانية 1440 موافق 07 مارس 2019. 

 26 موافق   1403 احلجة  ذي   18 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  لرسم  صورة   -

سبتمبر1983.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى »املرس« 

مطلب التحفيظ رقم46763 - 18 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  1063 املؤرخة في 15 مايو 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخة في 30 نوفمبر 2020، فان مسطرة 

 18  - رقم 46763  التحفيظ  «، مطلب  املرس   « املدعـو  امللك  حتفيظ 

تتابع  مزوي،  بئر  اجلماعي  التحفيظ  منطقة  خريبكة،  بدائرة  الكائن 

على الشكل االتي:

*حتت التسمية اجلديدة: » ملك عطاس ادريس «، مبساحة قدرها 02 هـ 

تقريبا في اسم السيد إدريس عطاس بن احمد .

*حتت التسمية اجلديدة: » ملك عطاس رشيد «، مبساحة قدرها 02 هـ 

30 أ تقريبا في اسم السيد رشيد عطاس بن احمد .

*حتت التسمية القدمية: » املرس« ملا تبقى من امللك املذكور اعاله في 

اسم السيد امليلودي عطاس بن احمد. وذلك مبقتضى العقود املودعة 

سابقا تاييدا للمطلب املذكور وكذا :

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 15 صفر 1432 موافق 03 اكتوبر2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى »بياض« 

مطلب التحفيظ رقم47638 - 18 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1063 املؤرخة في 15 مايو 2019.

مسطرة  فان   ،2020 يوليو   02 في  مؤرخة  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 18  - رقم 47638  التحفيظ  «، مطلب  بياض   « املدعـو  امللك  حتفيظ 

الكائن بدائرة خريبكة، دواراملساعدة اوالد ابراهيم منطقة التحفيظ 

اجلماعي بئر مزوي، تتابع على الشكل االتي:

*حتت التسمية اجلديدة: » ملك زكرياء «، مبساحة قدرها 20 أ تقريبا في 

اسم السيد محمد سمير بن امليلودي .

*حتت التسمية القدمية: » بياض« ملا تبقى من امللك املذكور اعاله في 

املودعة  العقود  وذلك مبقتضى  التحفيظ االصلي.  اسم نفس طالب 

سابقا تاييدا للمطلب املذكور وكذا 

 1419 من شوال   8 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  لنسخة  - صورة 

موافق 26 يناير1999.

 7 موافق   1413 شوال   15 في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  -صورة 

ابريل1993.

احملـافظ على االمالك العقاريـة بخـريبكة 

      عبد الكرمي بوسيف

محافظة تطوان

مطلب رقم 71573 - 19

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محسن بنزيان بن عبد السالم

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" محسن 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : محسن

مشتمالته: أرض فالحية بها بناء قدمي.

موقعه : إقليم تطوان، قيادة املالليني، جماعة بني حرشان، حملل املدعو: 

دوار مغارة.

مساحته : 11 آ 14 س تقريبا

حدوده : 

شماال: محمد بن علي

شرقا: املطلب عدد 41342 - 19

جنوبا: ورثة القبشي

غربا: الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك : رسم استمرار ملك عدلي مؤرخ في 02 نونبر 2020م
رسم تأكيد بيع وشراء عدلي مؤرخ في 21 أكتوبر 2020م

عقد بيع وشراء قطعة أرضية فالحية عرفي مصحح اإلمضاء في 07 
ماي 2009م

توكيل خاص عرفي مصحح اإلمضاء في 21 أكتوبر 2020م
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 05 فبراير 2021 على الساعة 09 

و 30 دقيقة. 

مطلب رقم 71574 - 19
تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : املهدي داود بن علي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" ملك داود 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك داود
مشتمالته: أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي.

موقعه : إقليم تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، حملل املدعو: الطوابل 
السفلى.

مساحته : 02 آ 12 س تقريبا
حدوده : 

شماال: الطريق 
شرقا: املفضل الزراتي

جنوبا: عبد السالم الرباحي
غربا: زنقة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 فبراير 1984م

رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 مينيو 2015م
نسخة عقد وكالة عدلي مؤرخة في 26 نونبر 2020م

نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ أصله في 08 ماي 2015م
نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخة في 25 نونبر 2020م
نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخة في 26 نونبر 2020م

توكيل خاص عرفي مصححاإلمضاء في 02 ديسمبر 2020م
وكالة مصححة اإلمضاءات في 29 ماي 2015م
توكيل مفوض مصحح اإلمضاء 29 ماي 2015م

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 02 فبراير 2021 على الساعة 10 
و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 71575 - 19
تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : فتح اهلل بن محمد بلغزال
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" ملك فتح اهلل 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك فتح اهلل
مشتمالته: أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي.

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، حملل املدعو: الصياغني حارة 
البلد.

مساحته : 45 س تقريبا
حدوده : 

شماال: احلاجة بنت احلسن املزوطي
شرقا: خديجة بنت محمد السوسي

جنوبا: درب

غربا: الودراسي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 مارس 1972م
رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 مارس 1972م

رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يناير 2008م
رسم نسخة وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 30 نونبر 2020م

رسم نسخة إراثة عدلي مؤرخة في 30 نونبر 2020م
رسم نسخة إراثة عدلي مؤرخة في 30 نونبر 2020م

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 08 فبراير 2021 على الساعة 09 
و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 71576 - 19
تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : شركة بورانو العقارية
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ملك بورانو" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملك بورانو" 
أرض عارية:مشتمالته

موقعه : إقليم تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، حملل املدعو: عبد اهلل 
الفخار، موالي احلسن.

مساحته : 14 آ 13 س تقريبا
حدوده : 

شماال: مدرسة أم القرى 
شرقا: كنون

جنوبا: الطريق
غربا: الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : صورة شمسية مصادق على مطابقتها لألصل لعقد 

بيع وشراء عرفي مصحح اإلمضاء في 08 ماي 1997م
احملكمة  عن  الصادر   507/81 عدد  االبتدائي  للحكم  شمسية  صورة 

االبتدائية بتطوان بتاريخ 15دسمبر1981م
رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 دسمبر 2019م

رسم استمرار ملك عدلي مؤرخ في 07 يوليو 2018م
رسم تصحيح عدلي مؤرخ في 02 يوليو 2018م

رسم تأكيد بيع عدلي مؤرخ في 21 يونيو 2018م
توكيل خاص عرفي مصحح اإلمضاء في 16 نونبر 2020م

شهادة إدارية مؤرخة في 11 شتنبر 2020م.
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 08 فبراير 2021 على الساعة 10 

و 00 دقيقة. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " زكية 2"
مطلب التحفيظ رقم: 55125 - 19 الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 1023
بتاريخ: 08 غشت 2018، 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 
التي أظهرها التصميم العقاري وهي )05 ار 20 س(، بدال من املساحة 
العقود  على  بناء  وذلك  التحفيظ  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح 

املودعة سابقا
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

     املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 21446 - 21

تاريخ اإليداع : 24 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد البعالي ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكيس بحيرت النعيص ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك البعالي محمد ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واللوز. 

موقعه : إقليم تازة، دائرة تايناست ، قيادة باب مروج ،جماعة بني أفتح 

، دوار العناصر.

مساحته : 44 آر 20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبد السالم بن احلاج قدور .

شرقا : حنانشة، ورثة محمد بن اخملتار ، أوالد البعالبي؛

جنوبا : الواد،

غربا : ورثة أحمد بن علي بن علي. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 جمادى األولى 1441 موافق 21 يناير 2020.

نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 23محرم 1440 موافق 

03 اكتوبر 2018.

 1432 رمضان   02 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  لرسم  األصل  طبق  نسخة 

موافق 03 اغسطس 2011.

نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 26 جمادى األولى 1403 

موافق 11 مارس 1983.

على   2021 يناير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21447 - 21

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد مومن بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك مومن ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك مومن ".

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول. 

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، زنقة باب املالح . 

مساحته : 34 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلاج عمر لزرق ؛ 

شرقا : مليكة األمراني ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : زوليخة، البوقيسي بنت سالم ومن معها؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : عقد بيع عرفي مؤرخ في 20 يونيو 1979.

على   2021 يناير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 21448 - 21

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : عمرو برغازي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرميلة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرميلة.

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم تازة ، بلدية تاهلة ،احملل املدعو : حي األمل.

مساحته : 01 آر65 سنتيار . 

حدوده : 

شماال : بنشهيبة بن العربي ؛ 

شرقا : عبد اهلل الفرحي. 

جنوبا : طريق ،

غربا : بنشهيبة بن العربي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ذو القعدة 1397 موافق 

14 اكتوبر 1977 .

على   2021 يناير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21449 - 21

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : محمد قيبو بن إدريس 

محمد هنيد بن الفضيل، على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اللة رحمة2 .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اللة رحمة2 ".

نوعه : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تازة، دائرة تازة ، قيادة وجماعة باب مرزوقة ، احملل املدعو 

: دوار الشقة. 

مساحته : 10 آر 99 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الشعبة ؛ 

شرقا : ورثة مهدي الدباغ ؛

جنوبا : مقبرة سيدي عبد اهلل ، ممر عمومي ؛
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غربا : ممر عمومي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

22 شعبان 1434 موافق  - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

فاحت يوليو 2013.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ربيع التاني 1437 موافق 04 فبراير 2016. 

على   2021 يناير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21450 - 21

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020 .

طالب التحفيظ : محمد الصغير بن داود بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حلمر .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حلمر ".

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي . 

مكناسة  جماعة  مكناسة،  قيادة   ، تازة  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

الغربية ، احملل املدعو : بني علي. 

مساحته : 96 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبدالقادر حقيق ؛ 

شرقا : عبدالقادر حقيق ؛

جنوبا : أحمد الكربوط ؛

غربا : عبدالقادر حقيق ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 1398 القعدة  ذو   16 مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  من  نسخة   -

موافق 19 اكتوبر 1978 .

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ذو احلجة 1406 موافق 03 سبتمبر 

. 19861437

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21451 - 21

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : عبدالسالم بوشمع بن حلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بياضة .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بياضة ".

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول . 

موقعه : مدينة تازة،حجرة كناوة، احملل املدعو : سهب العباس. 

مساحته : 96 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : محمد الرحموني؛

جنوبا : بودربالة أحمد ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 51019 - 21 ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراءعدلي مؤرخ 07 ذو القعدة 1425 موافق 20 ديسمبر 2004.

 1403 األولى  جمادى   12 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

موافق 26 فبراير 1983 .

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21452 - 21

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : رشيد الودان ابن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاغروت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك رشيد ".

نوعه : أرض عارية . 

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس 

مساحته : 70 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حلسن بن محمد ومن معه ؛ 

شرقا : زهرة بنت حدو ؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : أوالد الكلعي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 محرم 1401 موافق 04 ديسمبر 1981

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 رمضان 1440 موافق 07 ماي 2019 .

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 ربيع الثاني 1439 موافق 27 ديسمبر 2017.

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 21453 - 21

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : عبد العزيز املنصوري بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان موالي عبد الرحمان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان موالي عبد الرحمان".
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نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة تازة، حي اجملازر 

مساحته : 24 آر 92 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 39590 - 21

شرقا : الطريق العمومية ؛

جنوبا : أسرار ، الوكيلي؛

غربا : الساقية ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 شوال 1440 

موافق 16 يونيو 2019. 

- صورة لرسم شراء كلي عدلي مؤرخ في 25 محرم 1442 موافق 

14 سبتمبر 2020 .

- صورة لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 20 شعبان 1427 موافق 

14 سبتمبر 2006.

- صورة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 15 محرم 1427 موافق 14 فبراير 2006.

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21454 - 21

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : احلسني الهواري بن محمد 

عبد العالي الهواري بن محمد ، على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اجلرف األحمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجلرف األحمر ".

نوعه : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، جماعة وقيادة غياتة الغربية احملل 

املدعو : اجلرف األحمر، دوار املاحلة. 

مساحته : 30 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوكرطوطة احلسني ؛ 

شرقا : املقبرة ؛

جنوبا : ورثة محمد مكايز؛

غربا : حماموش بن عامر، ورثة دحيمن ، الرسم العقاري عدد 34312 - 21. 

احلقوق العينية : ال شيء.

 1441 الثانية  09 جمادى  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق 04 فبراير 2020 .

على   2021 فبراير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة     

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 125891 - 23

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : جوادي محمد ابن بوجمعة بن العياشي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد اعريب" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد اعريب" 

نوعـه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار البرانكة

مساحته : 30 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : جنيح اسماء 

شرقا : ورثة مزكي ممد منهم عبد العزيز

جنوبا : مشواط عبد اهلل

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 ابريل 2018 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ماي 2018 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2019

على   2021 فبراير   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 125892 - 23

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : الشفاعة حليمة بنت عبد النبي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض السهب" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض السهب" 

نوعـه : أرض عارية
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موقعـه : اليوسفية، حي الزالقة، اعزيب شفيق 

مساحته : 01 آرا تقريبا 

حدوده : 

شماال : شفيق احمد

شرقا : الزنقة عرضها 10 أمتار

جنوبا : موفق عبد اهلل

غربا : فناس املهدي – واملعزوزي مسعود

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ابريل 1987 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 14 ابريل 1998 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 18 نوفمبر 1998 

- شهادة ادارية مؤرخة في فاحت اكتوبر 2020 

على   2021 فبراير   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125893 - 23

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : اشن الشيخ ابن البشير بن بوزيان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "االحرش" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االحرش" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اسفي، مزارع تكابروت

مساحته : 01 آر 30 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : البيطار محمد 

شرقا : البيطار محمد 

جنوبا : الطريق

غربا : بن عالل أحمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 1983 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يوليو 2004 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 يوليو 2019 

- شهـادة اداريــة مؤرخة فــي 27 فبراير 2020 

على   2021 فبراير   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

 احملافظ على االمالك العقارية بآسفي بالنيابة 

عبد اجلليل ابامني     

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131321 - 24

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - يوسف الداموس بن سالم بنسبة 14/96

2 - بنعلي خديجة بنت محمد بنسبة 12/96

3 - محمد الداموس بن سالم بنسبة 14/96

4 - نصير الداموس بن سالم بنسبة 14/96 

5 - عبد احلق الداموس بن سالم بنسبة 14/96

6 - فاحتة الداموس بنت سالم بنسبة 7/96

7 - سلوى الداموس بنت سالم بنسبة 7/96 

8 - عبد الوحيد الداموس بن سالم بنسبة 14/96 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الداموس1".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : "شارع السمارة"

مساحته : 83 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : امحند بن موسى؛

شماال : ممر؛

جنوبا : احملراوي محمد،

غربا : الشارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 234 174 عدد  صحيفة   74 رقم  األمالك  بدفتر  مضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 23 ابريل 1978.

نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في 07 ديسمبر 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 131322 - 24

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - يوسف الداموس بن سالم بنسبة 14/96

2 - بنعلي خديجة بنت محمد بنسبة 12/96

3 - محمد الداموس بن سالم بنسبة 14/96

4 - نصير الداموس بن سالم بنسبة 14/96 

5 - عبد احلق الداموس بن سالم بنسبة 14/96

6 - فاحتة الداموس بنت سالم بنسبة 7/96

7 - سلوى الداموس بنت سالم بنسبة 7/96 

8 - عبد الوحيد الداموس بن سالم بنسبة 14/96 
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الداموس2".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : "شارع خريبكة"

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شرقا : اجملاهد محمد؛

شماال : مصطفى ازفزاف؛

جنوبا : امحند ازوكاغ،

غربا : الشارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 60 صحيفة 393 عدد 381 

بتاريخ 06 ديسمبر 1974.

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 14 يوليو 2005.

شهادة إدارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 131323 - 24

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : علي بوغابة بن حمادي. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوغابة".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، حي سيدي عابد، احملل املدعو : تورض انكمارن

مساحته : 04 آر 09 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : مشروع طريق ؛

شماال : ورثة حمادي بوغابة ،

جنوبا : بوغابة فيصل ،

غربا : بوغابة حميمة ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك 

العقارية رقم 134 صحيفة 365 عدد 299 بتاريخ 09 يوليو 2018.

إراثة عدلي أصلها مضمن يسجل رقم 7 صحيفة 24  صورة لرسم 

عدد 1785 بتاريخ 07 يونيو 1991.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 26 ابريل 2016.

رقم  امللف  في  الصادر   321 عدد  باحلسيمة  االبتدائية  احملكمة  حكم 

248/1401/18 بتاريخ 25 يونيو 2019.

شهادة بعدم التعرض واالستئناف غير مؤرخة.

تقرير خبرة مؤرخ في 15 ابريل 2019.

محضر تنفيذ مؤرخ في 13 يناير 2020.

صورة لنسخة طبق األصل حملضر تنفيذ يتعلق بالقسمة أصلها مؤرخ 

في 15 ديسمبر 1988.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 04 نوفمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131324 - 24

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - حبيبة بوكر بنت اخملتار بنسبة 16/512

2 - يوسف بن حمادي اوالد حمو بنسبة 62/512

3 -نورية بنت حمادي اوالد حمو بنسبة 31/512

4 -عبد العزيز بن حمادي اوالد حمو بنسبة 62/512

5 -عبد املالك بن حمادي اوالد حمو بنسبة 62/512

6 -محمد بن حمادي اوالد حمو بنسبة 62/512 

7 -فطيمة الزهرة بنت حمادي اوالد حمو بنسبة 31/512

8 -سعيد بن حمادي اوالد حمو بنسبة 62/512

9 -جمال الدين بن حمادي اوالد حمو بنسبة 62/512

10 -نادية بنت حمادي اوالد حمو بنسبة 31/512

11 -سناء بنت حمادي اوالد حمو بنسبة 31/512

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ازالف".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : ازالف

مساحته : 02 آر 16 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : احمد امحاولن ؛

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11527 - 24

جنوبا : مشروع الطريق ،

غربا : ورثة احلاج اعمار اكروح ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 490 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 

صحيفة 546 عدد 490 بتاريخ بتاريخ 06 فبراير 2020.

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مضمن بكناش التركات 

رقم 191 عدد 122 بتاريخ 09 ماي 2019.

صورة طبق األصل لنسخة من رسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ 

في 03 فبراير 2015.
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صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بكناش اخملتلفة 

رقم 94 عدد 466 بتاريخ 18 سبتمبر 2008.

صورة طبق األصل لرسم تصحيح عدلي أصلها مضمن بكناش باقي 

الوثائق رقم 36 صحيفة 78 عدد 88 بتاريخ 16 ديسمبر 2015. 

شهادة إدارية مؤرخة في 23 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131325 - 24

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - حبيبة بوكر بنت اخملتار بنسبة 16/512

2 - يوسف بن حمادي اوالد حمو بنسبة 62/512

3 -نورية بنت حمادي اوالد حمو بنسبة 31/512

4 -عبد العزيز بن حمادي اوالد حمو بنسبة 62/512

5 -عبد املالك بن حمادي اوالد حمو بنسبة 62/512

6 -محمد بن حمادي اوالد حمو بنسبة 62/512

7 -فطيمة الزهرة بنت حمادي اوالد حمو بنسبة 31/512

8 -سعيد بن حمادي اوالد حمو بنسبة 62/512

9 -جمال الدين بن حمادي اوالد حمو بنسبة 62/512

10 -نادية بنت حمادي اوالد حمو بنسبة 31/512

11 -سناء بنت حمادي اوالد حمو بنسبة 31/512

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تاخاجيث".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : ثاخاجيث

مساحته : 01 آر 56 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : ورثة عبد اجمليد امغار ؛

شماال : الرسم العقاري عدد 22051 - 24

جنوبا : منوهة اشهبار ومن معها، ورثة حسن امغار، ورثة عبد اجمليد 

امغار، حفيظة امغار، خدوج امغار، صافية امغار، جميلة امغار ،

غربا : مشرع طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 089 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 

صحيفة 544 عدد 489 بتاريخ 06 فبراير 2020.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بكناش اخملتلفة 

رقم 94 عدد 466 بتاريخ 18 سبتمبر 2008. 

صورة طبق األصل لنسخة من رسم إراثة عدلي أصلها مضمن بكناش 

النسخ رقم 15 حرف أ عدد 3231 صحيفة 433 بتاريخ 03 فبراير 2015.

صورة طبق األصل لرسم تصحيح عدلي أصلها مضمن بكناش باقي 

الوثائق رقم 36 صحيفة 78 عدد 88 بتاريخ 16 ديسمبر 2015.

شهادة إدارية مؤرخة في 23 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131326 - 24

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : االدريسي رشيد بن محمد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اكار اشمرار".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : اكار اشمرار

مساحته : 01 آر 61 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11715 - 24 ؛

شماال : مطلب التحفيظ عدد 105700 - 24

جنوبا : مصطفى خزرون ،

غربا : مصطفى خزرون ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 97 صحيفة 224 

عدد 175 بتاريخ 25 نوفمبر 2020. 

شهادة عدم التنافي مع القانون 90/25 مؤرخة في 07 ديسمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 131327 - 24

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : سعيد املوساوي بن عبد السالم. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املوساوي".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي اكار ازوكاغ

مساحته : 01 آر 03 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : احلسناوي بناصر ؛

شماال : الطريق

جنوبا : فظمة احلماوي ،

غربا : فظمة احلماوي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 68 صحيفة 356 

عدد 478 بتاريخ 10 نوفمبر 2008.

صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك 

رقم 76 صحيفة 130 عدد 123 بتاريخ 23 اغسطس 1978.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 04 ديسمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 131328 - 24

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : سعيد حساوي بن احلسن. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوجيبار".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : بوجيبار

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد 4977 - 24 ؛

شماال : الرسم العقاري عدد 34854 - 24،

جنوبا : ورثة املرزكيوي اليزيد،

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي أصلها مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 14 صحيفة 94 عدد 64 بتاريخ 10 يوليو 1999.

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 150 صحيفة 

413 عدد 338 بتاريخ 26 اكتوبر 2020.

بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  مقاسمة  لرسم  األصل  طبق  صورة 

األمالك العقارية رقم 60 صحيفة 372 عدد 457 بتاريخ 28 ديسمبر 2006.

صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 25 ابريل 2006.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 

23 نوفمبر 2006.

صورة طبق األصل لعقد صلح عرفي أصلها ثابت التاريخ في 23 يوليو 2004.

التاريخ في  ثابت  صورة طبق األصل لعقد صلح عرفي أصلها 

07 نوفمبر 2000

التاريخ في  ثابت  صورة طبق األصل لعقد صلح عرفي أصلها 

07 نوفمبر 1996.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 27 نوفمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 فبراير 2021 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية والرهون باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3812 - 26

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - محمد معاشي بن بوشعيب بنسبة 34560/86400

2 - الذهبي رحمة بنت احلداوي بنسبة 4032/86400

3 - الكبير معاشي بن امليلودي بنسبة 9408/86400

4 - عتيقة معاشي بنت امليلودي بنسبة 4704/86400

5 - لطيفة معاشي بنت امليلودي بنسبة 4704/86400

6 - الكبيرة محب بنت محمد بنسبة 1176/86400

7 - موسى معاشي بن محمد بنسبة 2058/86400

8 - أحمد معاشي بن محمد بنسبة 2058/86400

9 - عبد اهلل معاشي بن محمد بنسبة 2058/86400

10 - رقية معاشي بنت محمد بنسبة 1029/86400

11 - فاطمة معاشي بنت محمد بنسبة 1029/86400

12 - مينة هاللي بنت بوشعيب بنسبة 720/86400

13 - خليل زاهي بن علي بنسبة 840/86400

14 - رشيد زاهي بن علي بنسبة 840/86400

15 - محمد زاهي بن علي بنسبة 840/86400

16 - فؤاد زاهي بن علي بنسبة 840/86400

17 - عائشة زاهي بنت علي بنسبة 420/86400

18 - فاطنة زاهي بنت علي بنسبة 420/86400

19 - الزوهرة زاهي بنت علي بنسبة 420/86400

20 - نعيمة زاهي بنت علي بنسبة 420/86400

21 - جميلة مودن بنت حمادي بنسبة 480/86400

22 - ادريس هاللي بن أحمد بنسبة 1344/86400

23 - فاطنة هاللي بنت أحمد بنسبة 672/86400

24 - حكيمة هاللي بنت أحمد بنسبة 672/86400

25 - حياة النفوس هاللي بنت أحمد بنسبة 672/86400

26 - محمد هاللي بن العيدي بنسبة 320/86400

27 - حسناء هاللي بنت العيدي بنسبة 160/86400

28 - فتيحة هاللي بنت العيدي بنسبة 160/86400

29 - فاطمة هاللي بنت العيدي بنسبة 160/86400

30 - خديجة هاللي بنت العيدي بنسبة 160/86400

31 -عبد االله هاللي بن عبد الرحيم بنسبة 960/86400

32 - ملوكة الهاللي بنت التهامي بنسبة 720/86400

33 - موسى هالل بن بوشعيب بنسبة 1120/86400



عدد 1146 - فاحت جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020(6056

34 - عبد اهلل هالل بن بوشعيب بنسبة 1120/86400

35 - جناة هالل بنت بوشعيب بنسبة 560/86400

36 -خديجة هالل بنت بوشعيب بنسبة 560/86400

37 - رشيدة هالل بنت بوشعيب بنسبة 560/86400

38 - عتيقة هالل بنت بوشعيب بنسبة 560/86400

39 - الرحالية هالل بنت بوشعيب بنسبة 560/86400

40 - محمد الدهبي بن احلداوي بنسبة 2304/86400

بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع حسب النسب املبينة اعاله

االسم الذي يعرف به امللك : أرض ظهر احليار

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض التضامن

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة احملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي اشطيبة

مساحته : 04 هكتارات 41 ار 45 سنتيار 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 11717/س - طريق غير معبدة عرضها 03 امتار

جنوبا : الرسم العقاري 34948 - 26 - الرسم العقاري 55370 - 26

شرقا : الرسم العقاري 7264 - 26 

غربا :  املعاشي ابراهيم – محمد دهبي - عوجي العربي 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 139 كناش األمالك 73 بتاريخ 08 اغسطس 2019

2 - رسم استدراك عدلي عدد 36 ص 36 كناش اخملتلفة 108 بتاريخ 

14 اكتوبر 2019

زناتة  قيادة  قائد  عن  صادرة  11/م.ش.ق  عدد  ادارية  شهادة   -  3

بتاريخ 15 ابريل 2019

3 - عقد عرفي مؤرخ في 19 يناير 1973

بتاريخ   09 االمالك  كناش   367 ص   725 عدد  عدلي  شراء  رسم   -  4

اكتوبر سنة 1953

كناش   352 ص   958 عدد  عدلي  بيع  لرسم  االصل  طبق  نسخة   -  5

االمالك 10 باريخ 09 رجب 1378هـ

 28 التركات  اراثة عدلي عدد 201 ص 136 كناش  لرسم  - نسخة   6

بتاريخ 22 مارس 1988

7 - رسم اراثة عدلي عدد 38 كناش 20 بتاريخ 06 ماي 2008

8 - نسخة لرسم اراثة عدلي عدد 34 ص 23 كناش التركات 29 بتاريخ 

05 اكتوبر 1988

9 - نسخة لرسم اراثة عدلي عدد 69 ص 60 كناش التركات 30 بتاريخ 

08 يناير 2013

10 - رسم اراثة عدلي عدد 259 كناش 47 بتاريخ 26 يونيو 2018

11 - رسم اراثة عدلي عدد 179 كناش 47 بتاريخ 17 يوليو 2018

12 - نسخة لرسم اراثة عدلي عدد 176 ص 234 كناش التركات 13 

بتاريخ 02 ماي 2003

13 - رسم اراثة عدلي عدد 202 كناش 48 بتاريخ 12 فبراير 2019

14 - رسم اراثة عدلي عدد 28 كناش 51 بتاريخ 27 نوفمبر 2019

15 - رسم استخراج اسهم عدد 29 كناش 52 بتاريخ 31 اكتوبر 2019

16 - رسم موافقة عدلي عدد 250 كناش اخملتلفة 107 بتاريخ 

15 اكتوبر 2019

17 - موافقة عرفية بتاريخ 16 اكتوبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 09 و 30 د صباحا

مطلب رقم 3813 - 26

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - محمد معاشي بن بوشعيب بنسبة 51840/155520

2 - الذهبي رحمة بنت احلداوي بنسبة 8640/155520

3 - الكبير معاشي بن امليلودي بنسبة 20160/155520

4 - عتيقة معاشي بنت امليلودي بنسبة 10080/155520

5 - لطيفة معاشي بنت امليلودي بنسبة 10080/155520

6 - الكبيرة محب بنت محمد بنسبة 2520/155520

7 - موسى معاشي بن محمد بنسبة 4410/155520

8 - أحمد معاشي بن محمد بنسبة 4410/155520

9 - عبد اهلل معاشي بن محمد بنسبة 4410/155520

10 - رقية معاشي بنت محمد بنسبة 2205/155520

11 - فاطمة معاشي بنت محمد بنسبة 2205/155520

12 - مينة هاللي بنت بوشعيب بنسبة 1440/155520

13 - خليل زاهي بن علي بنسبة 1680/155520

14 - رشيد زاهي بن علي بنسبة 1680/155520

15 - محمد زاهي بن علي بنسبة 1680/155520

16 - فؤاد زاهي بن علي بنسبة 1680/155520

17 - عائشة زاهي بنت علي بنسبة 840/155520

18 - فاطنة زاهي بنت علي بنسبة 840/155520

19 - الزوهرة زاهي بنت علي بنسبة 840/155520

20 - نعيمة زاهي بنت علي بنسبة 840/155520

21 - جميلة مودن بنت حمادي بنسبة 960/155520

22 - ادريس هاللي بن أحمد بنسبة 2688/155520

23 - فاطنة هاللي بنت أحمد بنسبة 1344/155520

24 - حكيمة هاللي بنت أحمد بنسبة 1344/155520

25 - حياة النفوس هاللي بنت أحمد بنسبة 1344/155520

26 - محمد هاللي بن العيدي بنسبة 640/155520
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27 - حسناء هاللي بنت العيدي بنسبة 320/155520

28 - فتيحة هاللي بنت العيدي بنسبة 320/155520

29 - فاطمة هاللي بنت العيدي بنسبة 320/155520

30 - خديجة هاللي بنت العيدي بنسبة 320/155520

31 -عبد االله هاللي بن عبد الرحيم بنسبة 1920/155520

32 - ملوكة الهاللي بنت التهامي بنسبة 1440/155520

33 - موسى هالل بن بوشعيب بنسبة 2240/155520

34 - عبد اهلل هالل بن بوشعيب بنسبة 2240/155520

35 - جناة هالل بنت بوشعيب بنسبة 1120/155520

36 -خديجة هالل بنت بوشعيب بنسبة 1120/155520

37 - رشيدة هالل بنت بوشعيب بنسبة 1120/155520

38 - عتيقة هالل بنت بوشعيب بنسبة 1120/155520

39 - الرحالية هالل بنت بوشعيب بنسبة 1120/155520

بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع حسب النسب املبينة اعاله

االسم الذي يعرف به امللك : أرض احلائط

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض املستقبل

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة احملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي اشطيبة

مساحته : 30 ار 84 سنتيار 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 20143/س - مسجد

جنوبا : الرسم العقاري 11717/س

شرقا : محمد املذكوري و محمود 

غربا :  ورثة املعاشي الهاشمي 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 141 كناش األمالك 73 بتاريخ 08 اغسطس 2019

زناتة  قيادة  قائد  عن  صادرة  10/م.ش.ق  عدد  ادارية  شهادة   -  2

بتاريخ 15 ابريل 2019

 28 التركات  اراثة عدلي عدد 201 ص 136 كناش  لرسم  - نسخة   3

بتاريخ 22 مارس 1988

4 - رسم اراثة عدلي عدد 38 كناش 20 بتاريخ 06 ماي 2008

5 - نسخة لرسم اراثة عدلي عدد 34 ص 23 كناش التركات 29 بتاريخ 

05 اكتوبر 1988

6 - نسخة لرسم اراثة عدلي عدد 69 ص 60 كناش التركات 30 بتاريخ 

08 يناير 2013

7 - رسم اراثة عدلي عدد 259 كناش 47 بتاريخ 26 يونيو 2018

8 - رسم اراثة عدلي عدد 179 كناش 47 بتاريخ 17 يوليو 2018

التركات 13  اراثة عدلي عدد 176 ص 234 كناش  لرسم  - نسخة   9

بتاريخ 02 ماي 2003

10 - رسم اراثة عدلي عدد 202 كناش 48 بتاريخ 12 فبراير 2019

11 - رسم اراثة عدلي عدد 28 كناش 51 بتاريخ 27 نوفمبر 2019

12 - رسم موافقة على فريضة عدلي عدد 192 كناش 51 بتاريخ 

24 سبتمبر 2020

13 - صورة طبق االصل لرسم وكالة عدلي عدد 608 كناش 98 بتاريخ 

09 اكتوبر 2018

14 - رسم موافقة عدلي عدد 193 كناش 51 بتاريخ 24 سبتمبر 2020

15 - موافقة عرفية بتاريخ 17 سبتمبر 2020

16 - موافقة عرفية بتاريخ 22 سبتمبر 2020

17 - موافقة عرفية بتاريخ 17 سبتمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 

يوم 08 فبراير 2021 على الساعة 10 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان     

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41534 - 27

تاريخ االيداع : فاحت ديسمبر 2020. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - حميد شاشى بن محمد ؛

2 - كنزة فاريس بنت احلسني .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك نبيل "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، ملحقة وجماعة ايت اسحاق ، 

املكان املدعو : تيزي املعدن ، حي املسيرة اخلضراء .

مساحته : 94 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

شرقا : كوفال جواد ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : وراد الشرقي ، وراد عبد الواحد . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم ملكية عدلي عدد 517 مؤرخ في 03 اكتوبر 1994؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 624 مؤرخ في 12 ديسمبر 2012 .

3 - شهادة ادارية عدد 12 مؤرخة في 17 سبتمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت فبراير 2021 على 

الساعة 12 
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مطلب رقم 41535 - 27

تاريخ االيداع : فاحت ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : امحزون قدي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امل2 "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة وجماعة موحى احمو الزياني 

، املكان املدعو : مزارع تنا اهبار .

مساحته : 14هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة موحى بن عقى ، الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : حمو اعلي ؛

جنوبا : ورثة موحى بن عقى ، احماد بن حدو ؛

غربا : ورثة موحى بن عقى، احماد بن حدو.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 193 مؤرخ في 06 ابريل 2017 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 178 مؤرخ في 06 ابريل 2017 ؛

3 - رسم ملكية عدد 3116 مؤرخ في 23 اكتوبر 1994 ؛

4 - رسم ملكية عدد 3115 مؤرخ في 23 اكتوبر 1994 ؛

5 - اشهاد باصالح عقدي ملكية عدد 172 مؤرخ في 19 ماي 2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 01 فبراير 2021 على 

الساعة 12 

مطلب رقم 41536 - 27

تاريخ االيداع : 03 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : موراد اخلطابي بن موحى .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " موراد2 "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني اثنني .

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة وجماعة القباب ، املكان املدعو : القباب املركز .

مساحته : 01 آر98 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اخلطابي موراد ؛

شرقا : ارقية احليمة ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك قروي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 279 مؤرخ في 04 سبتمبر 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 فبراير 2021 على 

الساعة 10 

مطلب رقم 41537 - 27

تاريخ االيداع :03 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : محمد اوشن بن احلسني .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفوارة "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، جماعة لهري ، املكان املدعو : دوار لهري .

مساحته : 14هـ 61 آر 49 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ناجية بوشعلة ؛

شرقا : ناجية بوشعلة ، حبشي اجلياللي؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : ناجية بوشعلة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 227 مؤرخ في 22 اكتوبر 2020 ؛

2 - رسم ملكية عدد 56 مؤرخ في 06 اكتوبر 2020 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 08 مؤرخة في 20 نوفمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 فبراير 2021 على 

الساعة 12 و 30 د 

مطلب رقم 41538 - 27

تاريخ االيداع : 03 ديسمبر 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة1 "

نوعه : ارض بها مقبرة .

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة و جماعة القباب، املكان املدعو : القباب املركز 

مساحته : 80 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 03 فبراير 2021 على 

الساعة 12 و 00 د .
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مطلب رقم 41539 - 27

تاريخ االيداع : 03 ديسمبر 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة2"

نوعه : ارض بها مقبرة.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة و جماعة القباب، املكان املدعو : القباب املركز .

مساحته : 60 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : املمر) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : املمر) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : املمر) ملك عمومي ( ؛

غربا : املمر) ملك عمومي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 03 فبراير 2021 على 

الساعة 12 و 45 د .

مطلب رقم 41540 - 27

تاريخ االيداع : 03 ديسمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة بوحارة "

نوعه : ارض بها بنايات .

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، ملحقة وجماعة ايت اسحاق، 

املكان املدعو : دوار بوحارة.

مساحته : 02 آر 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ميمون او الغازي؛

شرقا : بولوبان حوسى

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : ورثة ميمون او الغازي .

احلقوق العينية : الشيء.

 17 في  مؤرخة  احملتويات  من كناش  : نسخة مستخرجة  امللك  أصل 

اغسطس 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 03 فبراير 2021 على 

الساعة 10 .

مطلب رقم 41541 - 27

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان 1135"

نوعه : ارض بها بناية.

موقعه : اقليم ودائرة خنيفرة ، ملحقة و جماعة كهف النسور املكان 

املدعو : كهف النسور .

مساحته : 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االحباس) ملك حبسي ( ؛ 

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : كربوني بن داود.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 04 فبراير 2021 على 

الساعة 09 و 30 د . 

مطلب رقم 41542 - 27

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان 1136"

نوعه : ارض بها بناية.

موقعه : اقليم ودائرة خنيفرة ، ملحقة و جماعة كهف النسور املكان 

املدعو : كهف النسور .

مساحته : 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االحباس ) ملك حبسي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : كربوني بن داود .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 04 فبراير 2021 على 

الساعة 10 .

مطلب رقم 41543 - 27

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منزل48 كاف النسور"
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نوعه : ارض بها بناية.

موقعه : اقليم ودائرة خنيفرة ، ملحقة و جماعة كهف النسور املكان 

املدعو : كهف النسور .

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االحباس ) ملك حبسي ( ؛

شرقا : منصور عبد الرحيم ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك قروي ( ، منصور عبد الرحيم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 04 فبراير 2021 على 

الساعة 10 و 30 د .

مطلب رقم 41544 - 27 

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : محمد سكندي بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابراو"

نوعه : ارض فالحية بها دار لسكنى.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة موحى وحمو الزياني ، جماعة 

البرج ، املكان املدعو : دوار ايت خويا .

مساحته : 02 هـ 26 آر09 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 15067 - 27 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 15067 - 27 ؛

جنوبا : ورثة موحى والطالب مع الطريق) ملك عمومي (؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 7183 - 27

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 125 مؤرخ في 22 سبتمبر 2020 .

2 - رسم ملكية عدد 193 مؤرخ في 10 ماي 2017 .

3 - شهادة ادارية عدد 04 مؤرخة في 08 اكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 04 فبراير 2021 على 

الساعة 09 . 

مطلب رقم 41545 - 27

تاريخ االيداع : 07 ديسمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدار44 مركز البرج"

نوعه : ارض بها بناية.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة موحى وحمو الزياني، جماعة 

البرج ، املكان املدعو : البرج املركز .

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

شرقا : رشيد اوسبيغ ؛

جنوبا : الزنقة) ملك قروي ( ؛

غربا : بن مالو السبايسي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 09 و 30 د .

مطلب رقم 41546 - 27

تاريخ االيداع : 07 ديسمبر 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد البرج"

نوعه : ارض بها بناية.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة موحى وحمو الزياني، جماعة 

البرج ، املكان املدعو : البرج املركز 

مساحته : 03 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ، االحباس) ملك حبسي ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك قروي ( ، حدو انحساين ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 10 و 30 د .

مطلب رقم 41547 - 27

تاريخ االيداع : 07 ديسمبر 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مخزن 1122 البرج "

نوعه : ارض بها دكان.
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موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة موحى وحمو الزياني، جماعة 

البرج ، املكان املدعو : البرج املركز .

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االحباس ) ملك حبسي ( ؛

شرقا : الطريق) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : االحباس) ملك حبسي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 11 و 30 د .

مطلب رقم 41548 - 27

تاريخ االيداع : 07 ديسمبر 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مخزن 1121 البرج "

نوعه : ارض بها دكان.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة موحى وحمو الزياني، جماعة 

البرج ، املكان املدعو : البرج املركز .

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االحباس ) ملك حبسي ( ؛

شرقا : الطريق) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : االحباس ) ملك حبسي (؛

غربا : االحباس ) ملك حبسي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 12 و 30 د .

مطلب رقم 41549 - 27

تاريخ االيداع : 07 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : احمد حسونة بن عبد السالم

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احمد "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : رقم 31 ، زنقة 01 ، احلي الفالحي .

مساحته : 51 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطيب ؛

شرقا : جمال ؛

جنوبا : عبد الغاني شاشا ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 113 مؤرخ في 18 فبراير 2005 ؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 2588 مؤرخ في 10 ديسمبر 1996 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 353مؤرخة في 03 ديسمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 9 و30 د .

مطلب رقم 41550 - 27

تاريخ االيداع : 09 ديسمبر 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقــبرة 3 "

نوعه : ارض بها مقبرة.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة و جماعة القباب، املكان املدعو : القباب املركز .

مساحته : 04 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : املمر) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : املمر) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : املمر) ملك عمومي ( ؛

غربا : املمر) ملك عمومي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 فبراير 2021 على 

الساعة 10 .

مطلب رقم 41551 - 27

تاريخ االيداع : 09 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : صالح بن الديـــهي بن احلاج .

االسم الذي يعرف به امللك " "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تومليلني "

نوعه : ارض فالحية.

املكان   ، ايت اسحاق  القباب، جماعة  دائرة   ، اقليم خنيفرة   : موقعه 

املدعو : مزارع ايت عيسى ايت واقى .

مساحته : 01 هـ 90 آر 86 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة موحى بويزم ،

شرقا : بوتفريت حلسن ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ، ايت اعلي بنحماد؛

غربا : الطريق) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي عدد 493 مؤرخ في 21 يوليو 2016 ؛

- رسم شراء عدلي عدد 963 مؤرخ في 22 نوفمبر 2001 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 فبراير 2021 على 

الساعة 10 . 

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 53491 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  03  ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السـيد بناحو بلقاسم بن احلسن. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك بناحو.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ملك بناحو. 

نـوع امللك : ارض بها بناية عبارة عن متجر ؛

موقعه : مدينة ورزازات، احملل املدعو : احلي الصناعي.

مسـاحتـه : 17ار 50س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الرسم العقاري عدد 43631 - 28 .

شـرقـا : بقعة رقم 5 .

جـنـوبا : الطريق .

غـربـا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يونيو 2018 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 يونيو 2018 

- نسخة من قرار والي جهة سوس ماسة درعة مؤرخ في 28 ديسمبر 2012 

- نسخة من قرار التفويض مؤرخ في 21 سبتمبر 2015 

-نسخة من عقد بيع عرفي مؤرخ في 30 أكتوبر 1997 

- شهادة ادارية مؤرخة في ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  04  فبراير 2021 على الساعة : التاسعة و 

=النصف صباحا.

مطلب رقم 53492 - 28

=تـاريــخ اإليــداع :  04  ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السـيد محمد العبد ليعيشي بن احمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك ليعيشي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ملك ليعيشي. 

نـوع امللك : ارض بها بناية عبارة عن دكان ؛

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة امحاميد الغزالن، احملل املدعو : 

دوار أعريب.

مسـاحتـه : 68 سنتيار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : الزنقة .

غـربـا : العاطي اهلل محمد الصديق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 أكتوبر 2010 

إدارية مؤرخة في  - صورة طبق األصل مصادق عليها لشهادة 

05 أكتوبر 2010 

-وكالة عرفية مؤرخة في 24 نوفمبر 2020 - تصميم موقعي ؛

: العاشرة  :  05  فبراير 2021 على الساعة  عملية حتديده ستقع يوم 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53493 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  07  ديسمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكدال نتغزوين 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : اكدال نتغزوين 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار اماونني.

مسـاحتـه : 06 ار تـقـريـبـا.
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حــدوده : 

شمــاال : املمر .

شـرقـا : ايت سعيد .

جـنـوبا : الدولة امللك اخلاص .

غـربـا : ازركاني .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

16 نوفمبر 2020 

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  08  فبراير 2021 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53494 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  07  ديسمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكدال نتغزوين.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : اكدال نتغزوين. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار اماونني.

مسـاحتـه : 75 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ابراهيم السعيدي و ايت علي احلسن و املصرف و املمر .

شـرقـا : ازركاني و املصرف .

جـنـوبا : الوادي .

غـربـا : املصرف و الصاحلي احلسن .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

16 نوفمبر 2020

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  08  فبراير 2021 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقم 53495 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  07  ديسمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكدال نتغزوين 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : اكدال نتغزوين 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار اماونني.

مسـاحتـه : 2 ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الدولة امللك اخلاص .

شـرقـا : ايت سعيد .

جـنـوبا : الوادي .

غـربـا : ازركاني .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

16 نوفمبر 2020

- صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

-صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

: العاشرة  :  08  فبراير 2021 على الساعة  عملية حتديده ستقع يوم 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53496 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  07  ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مقبرة أمردول ندقي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : مقبرة أمردول ندقي. 

نـوع امللك : ارض عبارة عن مقبرة ؛

موقعه : اقليم تنغير دائرة بومالن، جماعة اكنيون، احملل املدعو : تولوالت.

مسـاحتـه : 02 هك 16ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الشعبة .

شـرقـا : اجلبل .

جـنـوبا : ايت علي اوداود و الشعبة .

غـربـا : الوادي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية مؤرخة 

في 22 يناير 2019 

- وصل ايداع تعرض تأكيدي لدى السيد القائد مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 . ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  فبراير 2021 على الساعة : العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    
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محافظة الرماني

مطلب رقم 7207 - 29

تاريـخ اإليـداع : 09 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : أحمد بنحدو بن محمد بن بناصر .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " املزدي "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املزدي ".

نـوعـه : " ارض فالحية بها بئر ".

مـوقعـه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة موالي ادريس أغبال 

احملل املدعو أوالد عزيز 2 دوار أوالد منصور .

مسـاحتـه : 01 هـ 50 آرا 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : مطلب التحفيظ عدد 23488/ر ؛

شـرقـا : ورثة بن بناصر بن أحمد ؛

جنوبا : ورثة بنحدو الضاوي؛

غربـا : طريق عمومية من ورائها الرسم العقاري عدد 13913/ر .

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملمية عدلي مؤرخ في 18 اغسطس 2020؛

- شهادة إدارية مؤرخ في 15 يوليو 2020.

08 فبراير 2021  يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

الشريف البقالي     

 

محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 45951 - 30 

تاريخ اإليـداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية نيابة 

عن اجلماعة الساللية الظهار.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "كياع بودة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كياع بودة".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة امزفرون، جماعة مصمودة.

مساحته : 4 هـ تقريبا . 

حدوده : 

شماال : مسجد دوار الظهر الروضة، 

جنوبا : املقبرة و دوار؛

شرقا : ورثة علي أكحل الروضة، ورثة بن علي رادوني، محمد

بودة، ورثة محمد بن عبد السالم ؛ 

غربا : ملك االحباس، ورثة التهامي فالق، محمد املساري، بالد 

جماعة وورثة بلفقيه.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : حيازة و تصرف هادئني مستمرين.

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 45953 - 30 

تاريخ اإليـداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية نيابة 

عن اجلماعة الساللية الكزروف.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "عني خماسني".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني خماسني".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة امزفرون، جماعة مصمودة.

مساحته : 9 هـ 78 آر 90 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : امللك اخملزني، 

جنوبا : التحديد اإلداري رقم 92؛

شرقا : أمالك مختلفة ؛ 

غربا : التحديد اإلداري رقم 92.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : حيازة و تصرف هادئني مستمرين.

على   2021 فبراير   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)14h( الساعة الثانية بعد الزوال

مطلب رقم 45954 - 30 

تاريخ اإليـداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية نيابة 

عن اجلماعات الساللية الريحيني، كومة و الرمال.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "بوسمارة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوسمارة".
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نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة امزفرون، جماعة مصمودة.

مساحته : 2 هـ 72 آر 52 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : الطريق رقم 408، 

جنوبا : واد بوشامة؛

شرقا : واد بوسمارة ؛ 

غربا : مطلب رقم 26227 ر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : حيازة و تصرف هادئني مستمرين.

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 45955 - 30 

تاريخ اإليـداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية نيابة 

عن اجلماعة الساللية عني الرحى.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "سيدي بوصبر".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سيدي بوصبر".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة سيدي بوصبر.

مساحته : 87 آر 92 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : امللك اخملزني، 

جنوبا : مقبرة سيدي بوصبر؛

شرقا : الطريق ؛ 

غربا : مجموعة مدارس سيدي بوصبر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : حيازة و تصرف هادئني مستمرين.

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)15h( الساعة الثالثة بعد الزوال

مطلب رقم 45957 - 30 

تاريخ اإليـداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد نور الدين اعميمار بن سالم بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "الكذاوي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكذاوي".

نوعـه : أرض بها منزل للسكن.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة سيدي رضوان، دوار اكريكر.

مساحته : 80 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : الطريق الرئيسية؛ 

جنوبا : اخلندق اجلاري شتاء؛

شرقا : سعيد اعميمار ؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ و مصححة إمضاءاته بتاريخ 26 يونيو 2001؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 ربيع األول 1441 - 02 نوفمبر 2019 مضمن 

بعدد 249 صحيفة 246 كناش األمالك رقم 64 بقسم التوثيق بوزان.

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)14h( الساعة الثانية بعد الزوال

مطلب رقم 45958 - 30 

تاريخ اإليـداع : 09 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ : السيدين : 

1 - قدور العلواني بن عبد السالم بن عبد القادر؛

2 - عبد الوهاب العلواني بن عبد السالم بن عبد القادر.

بصفتهما مالكني على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "البيبات".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البيبات".

نوعـه : أرض فالحية.

عبد  موالي  قيادة  الغرب،  تالل  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

القادر، جماعة سيدي عزوز، دوار اوالد عربي.

مساحته : 2 هـ 64 آر 00 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : ورثة اخلمار الزبيري؛ 

جنوبا : ورثة احلاج السباعي؛

شرقا : احلاجة رقية و الطريق؛ 

غربا : اخلندق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 جمادى األولى 1441 - 03 يناير 2020 

مضمن بعدد 126 صحيفة 168 كناش األمالك رقم 26 بقسم التوثيق 

بسيدي قاسم؛
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 جمادى اآلخرة 1441 - 07 فبراير 2020 

مضمن بعدد 174 صحيفة 236 كناش األمالك رقم 26 بقسم التوثيق 

بسيدي قاسم؛

- ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 11 من صفر 1442 - 29 سبتمبر 2020 

مضمن بعدد 457 صحيفة 369 كناش اخملتلفة رقم 38 بقسم التوثيق 

بسيدي قاسم.

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 45959 - 30 

تاريخ اإليـداع : 09 ديسمبر 2020.

طالبي التحفيظ : السيدين : 

1 - قدور العلواني بن عبد السالم بن عبد القادر؛

2 - عبد الوهاب العلواني بن عبد السالم بن عبد القادر.

بصفتهما مالكني على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "البحيرة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البحيرة".

نوعـه : أرض فالحية.

عبد  موالي  قيادة  الغرب،  تالل  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

القادر، جماعة سيدي عزوز، دوار اوالد عربي.

مساحته : 15 آر 67 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : ورثة سعيد السماحي؛ 

جنوبا : ورثة اخلمار الزبيري؛

شرقا : مطلب رقم 18880/ر ؛ 

غربا : ورثة سعيد السماحي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 جمادى األولى 1441 - 03 يناير 2020 

مضمن بعدد 126 صحيفة 168 كناش األمالك رقم 26 بقسم التوثيق 

بسيدي قاسم؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 جمادى اآلخرة 1441 - 07 فبراير 2020 

مضمن بعدد 174 صحيفة 236 كناش األمالك رقم 26 بقسم التوثيق 

بسيدي قاسم؛

- ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 11 من صفر  - 29 سبتمبر 2020 

مضمن بعدد 457 صحيفة 369 كناش اخملتلفة رقم 38 بقسم التوثيق 

بسيدي قاسم.

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)13h( الساعة الواحدة بعد الزوال

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم

امبارك السوسي     

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146264

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

ملحقة  قروي   1803 الدولة  تيزنيت   "  : امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

مدرسة محمد اخلامس "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1803 

قروي ملحقة مدرسة محمد اخلامس"

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

املدعو " ملحقة  احملل  تيزنيت  اقليم  تافراوت  ودائرة  : جماعة  موقعه 

مدرسة محمد اخلامس " ،

مساحته : 10 آ 23 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير ، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 نوفمبر 2020 .

على   2021 يناير   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31-146265

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

مدرسة  قروي   1789 الدولة  تيزنيت   "  : امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

تنكطوف "

 1789 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة تنكطوف "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

مدرسة   " املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  احمد  آيت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

تنكطوف " ،

مساحته : 11 آ 70 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير ، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،
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غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 نوفمبر 2020 .

على   2021 يناير   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146266

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

مدرسة  قروي   1788 الدولة  تيزنيت   "  : امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

أكرض نتمزكيدا "

 1788 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة أكرض نتمزكيدا "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة آيت احمد اقليم تيزنيت احملل املدعو " مدرسة 

أكرض نتمزكيدا " ،

مساحته : 10 آ 02 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 نوفمبر 2020 .

على   2021 يناير   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146267

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك"ازورو مودلوشت 02"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ازورو مودلوشت 02 "،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 68 آ 30 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-76654 ،

شرقا : رع رقم 31-79067، 

جنوبا : رع رقمي 31-78542 31-79036- ، 

غربا : رع أرقام 31-33392-31-78889-31-98057 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

على   2021 فبراير  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146268

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " تلت انتيد 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تلت انتيد1"

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 01 هـ 33 آ 41 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ،

شرقا : رع رقم 31-84621، 

جنوبا : رع رقم 31-81653 ، 

غربا : رع رقمي 31-83414-31-88257 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

على   2021 فبراير  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146269

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " تلت انتيد 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تلت انتيد 2 "،

نوعه : أرض فالحية ومصلى ،

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 27 آ 50 س تقريبا ،
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حدوده : 

شماال : مطالب التحفيظ أرقام 31-77076-31-83375-31-82911 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : رع رقم 31-83413 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

على   2021 فبراير  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146270

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " اغري ودوزي 05 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اغري و دوزي 05 "،

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 24 آ 90 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع أرقام 31-84443-31-88080 

شرقا : رع رقم 82929-31 وملك الغير، 

جنوبا : ملك الغير ، 

غربا : رع أرقام : 31-86250-31-82930-31-83091 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

على   2021 فبراير  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146271

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " اغري ودوزي 03 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اغري و دوزي 03 "،

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 07 آ 02 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع أرقام 31-83114-31-84429 

شرقا : رع رقم 31-84429 ، 

جنوبا : رع رقم 31-84434 ، 

غربا : رع رقم : 31-84444 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

على   2021 فبراير  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146272

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " اغري ودوزي 01 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اغري و دوزي 01 "،

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 03 آ 39 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع أرقام 31-83086-31-88111 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-77159 ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-77384 ، 

غربا : رع رقم : 31-87521 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

على   2021 فبراير   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146273

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

االوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " اغري ودوزي 02 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اغري و دوزي 02 "،

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

احملل املدعو " اكني ديان " 

مساحته : 01 آ 88 س تقريبا ،
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حدوده : 

شماال : رع رقم 31-86788 

شرقا : رع رقم 31-82748 ، 

جنوبا : رع رقم 31-84434 ، 

غربا : رع رقم : 31-84429 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات .

على   2021 فبراير   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146274

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد أحمد بلوش بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " سنطيل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " سنطيل "،

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" سنطيل" ،

مساحته : 02 هـ 35 آ 40 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-128170 

شرقا : ممر عمومي ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-56480 ، 

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 31-56483 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2020 .

على   2021 فبراير  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146275

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد أبرضاوس ، 

االسم الذي يعرف به امللك " تيرت 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حمزة يونس "،

نوعه : أرض بها بناية من طابق أرضي وآخرين علويني ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " ايت عبا السفلي 1 " ،

مساحته : 91 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : زنقة ، 

شرقا : زنقة ، 

جنوبا : عبد الرحمان سمون ، 

غربا : ورثة ابردام احلسني ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ديسمبر 2017 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 أكتوبر 2017 ،

على   2021 فبراير   07 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146276

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك " تيزنيت الدولة 1817 قروي مدرسة ايت همو "

 1817 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة ايت همو"

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة تيزوغران اقليم تيزنيت احملل املدعو " مدرسة 

ايت همو" ،

مساحته : 07 آ 38 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 نوفمبر 2020 .

على   2021 فبراير   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146277

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك " تيزنيت الدولة 1816 قروي مدرسة تيزي اونبض "

 1816 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة تيزي اونبض "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،
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موقعه : جماعة وقيادة تيزوغران اقليم تيزنيت احملل املدعو " مدرسة 

تيزي اونبض" ،

مساحته : 11 آ 30 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 نوفمبر 2020 .

على   2021 فبراير   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146278

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020 .

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ،

االسم الذي يعرف به امللك " تيزنيت الدولة 1818 قروي مدرسة تيزي نكدا "

 1818 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة تيزي نكدا "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة تيزوغران اقليم تيزنيت احملل املدعو " مدرسة 

تيزي نكدا " ،

مساحته : 06 آ 17 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 11 نوفمبر 2020 .

على   2021 فبراير   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146279

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد بوبكر ابطان بن احلسن ،

االسم الذي يعرف به امللك " دار أبطان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار أبطان "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " حي بوتيني 4 " ،

مساحته : 87 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : طالب التحفيظ ،

جنوبا : طالب التحفيظ ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

عقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 06 يونيو 2006 ،

صورة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ماي 2006 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 25 أكتوبر 2020 عدد 147/102/2020 .

على   2021 فبراير   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146280

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020 .

طالب التحفيظ : السيد أحمد بعال بن احلسني ،

االسم الذي يعرف به امللك " اكي لهري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اكي لهري "

نوعه : أرض عارية محاطة بسور،

دوار   " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  أكلو  وقيادة  : جماعة  موقعه 

ادالطالب " ،

مساحته : 02 آ 23 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مسلك ، 

شرقا : ورثة محمد اعبد اهلل وورثة اداحمد وورثة ادامحمد،

جنوبا : أحمد بعال ،

غربا : ممر ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2020 .

على   2021 فبراير   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146281

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020

طالبا التحفيظ :

السيدة فاطمة أبليق بنسبة ½ ،

السيد احلسني جاني بنسبة ½ ، 
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االسم الذي يعرف به امللك " أحمد 3 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أحمد 3 "،

نوعه : أرض بها بناية من طابق أرضي ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تيرت 1 " ،

مساحته : 01 آ 43 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : زنقة ، 

شرقا : بنمغ ادريس ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 12221-31 بعضا و بنمغ البشير بعضا آخر ، 

غربا : زنقة ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 فبراير 2009 ،

نسخة طبق االصل لرسم هبة عدلي مؤرخ في 16 أكتوبر 2008 ،

نسخة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في08 فبراير2007،

وكالة عرفية مؤرخة في 29 يناير 2009 ، 

على   2021 فبراير   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 30 بعد الزوال 

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر ابوحامد    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32894 - 36

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : انزولوا احمد بن بوسلهام 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : “ الشريشرى فرفارة “

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “البركة “

نوعه : ارض بها بناء يحتوي على سفلي و طابق اول

موقعه : إقليم العرائش ، مدينة القصر الكبير ، احملل املدعو : حي االندلس 

مساحته : 96 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرهيني احمد ؛

جنوبا : ورثة احلاج غزوان ؛

شرقا : شارع ؛

غربا : محمد االحرش و ورثة اجلباري ؛

احلقوق العينية : ال شيء

 4 رقم  األمالك  بدفتر  مضمن  عدلي  عقار  شراء  رسم   : امللك  أصل 

صحيفة 359 عدد 306 بتاريخ 9 يناير 1985

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 10 فبراير 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى” الضحاك “ 

ذي املطلب رقم 32637 - 36، الواقع بإقليم العرائش جماعة العوامرة 

احملل املدعو : “دوار الغوازي “

احملاميان  طرف  من   ،2020 شتنبر   02 في  املؤرخة  الرسالة  مبقتضى 

العمراني نور الدين و محمد رضى القريشي نيابة عن طالبي التحفيظ 

كباب محمد و احبيكو احمد فإن مسطرة حتفيظ امللك املشار إليه 

أعاله أصبحت تتابع من االن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي : 

- بالنسبة للتسمية اجلديدة” الضحاك 1 “ في حدود مساحة قدرها 

37 ار 47سنتيارا القطعة الثانية .

- بالنسبة للتسمية االصلية “الضحاك “مساحتها 1 هـكتار 11 ار 

50 سنتيارا القطعة األولى تكون باقي امللك .

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 77756 - 37 

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020 

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدواير " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الدواير ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بوعادل احملل املدعو اخلطبة االزمية ؛ 

مساحته : 4 ار 20 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : البحسيني محمد ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : زريق بن عبد القادر ، 

غربا : الواد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 1 فبراير 2021 على الساعة
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مطلب رقم 77757 - 37 

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020 .

طالة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة سيدي خيرون " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة سيدي خيرون ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار الزيتون و أشجار غابوية و مقابر إسالمية؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بوعادل احملل املدعو القنطرة ؛ 

مساحته : 2 هـ 20 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : العبدالوي محمد و الكالطي ادريس و ورثة التيالي عبد اخلليل؛ 

شرقا : دكارة محمد ، املباركي محمد ، الكالطي بوشتى و حسن حفان 

جنوبا : دكارة محمد و ورثة الفقير العربي ، 

غربا : ورثة الفقير العربي و ورثة احلسني بن علي القري ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 1 فبراير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77758 - 37 

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020 .

طالة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة سيدي سعيد " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة سيدي سعيد ؛

مشتمالته : أرض بها مقابر إسالمية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بوعادل احملل املدعو أوالد طالب عبداهلل ؛ 

مساحته : 11 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ااحلاج حمادي ؛ 

شرقا : ورثة الروجل حسن 

جنوبا : ورثة احلاج سي محمد ادريس ، 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 1 فبراير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77759 - 37 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020 .

طالة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دمنة الغدير " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك دمنة الغدير ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

املدعو  احملل  تافراوت  وجنل  بني  تاونات جماعة  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

أوالد حمزة ؛ 

مساحته : 34 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : اكدم و بوعزيز عبد اهلل ؛ 

شرقا : اخلوان عمر 

جنوبا : اكدم ، 

غربا : عبد احلفيظ الكتامي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 1 فبراير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77760 - 37 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020 .

طالة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار موالي علي " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار موالي علي ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وجنل تافراوت احملل املدعو االطاهر ؛ 

مساحته : 22 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الرتبي احمد و الرتبي محمد ؛ 

شرقا : الرتبي احمد 

جنوبا : اكدم و الطريق ، 

غربا : الرتبي احمد و الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 1 فبراير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77761 - 37 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020 .

طالة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد الطاهر القدمي وحوزه " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد الطاهر القدمي و حوزه ؛
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مشتمالته : ارض بها مسجد و أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وجنل تافراوت احملل املدعو االطاهر ؛ 

مساحته : 40 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : لطفي محمد ؛ 

شرقا : الطريق 

جنوبا : ادريس محمد بن الطيب ، 

غربا : بباس محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

h 10 30 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 1 فبراير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77762 - 37 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020 .

طالة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جبل داود " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جبل داود ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة متضيت احملل املدعو العزفة ؛ 

مساحته : 65 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال اكدم و القشوع امحمد ؛ 

شرقا : الطريق 

جنوبا : النحيلي محمدو الكندولي محمد ، 

غربا : اكدم ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

h 15 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 1 فبراير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77763 - 37 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020 .

طالة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بباب ازورن " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بباب ازورن ؛

مشتمالته : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة متضيت احملل املدعو العزفة ؛ 

مساحته : 60 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الواد ؛ 

شرقا : الغزار احمد 

جنوبا : بوجمعة البخوشي ، 

غربا : الواد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

h 14 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 1 فبراير 2021 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

ابن طامة يوسف      

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31931 - 39

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

- السيد ناشط علي بن الطيب بنسبة 14 - 80.

- السيدة خديجة حمدان بنت احلسن بنسبة 10 - 80.

- السيد ناشط عبد اهلل بن الطيب بنسبة 14 - 80.

- السيدة ناشط فاطمة بنت الطيب بنسبة 7 - 80.

- السيدة ناشط عائشة بنت الطيب بنسبة 7 - 80.

- السيد ناشط محمد بن الطيب بنسبة 14 - 80.

- السيد ناشط عبد الرحمان بن الطيب بنسبة 14 - 80.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ناشط «. 

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

موقعه : حي الكرسي بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : شمور محمد؛

غربا : موالي امحمد احلالق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 05 فبراير 1986.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 03 اكتوبر 2020.

تاريخ التحديد : 03 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.



عدد 1146 - فاحت جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020(6074

مطلب رقم 31932 - 39

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة هرادي فاطمة بنت محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » هرادي فاطمة «. 

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ايت عبو مليكة؛ 

جنوبا : احلاج محمد متراني؛

غربا : لطيفة الشويب؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 يناير 2010.

- نسخة طبق االصل لعقد قسمة عرفية مؤرخة في 29 يونيو 2009.

- شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 09 سبتمبر 2020.

- نسخة طبق االصل لعقد قسمة عرفية مؤرخة في 03 اكتوبر 1988.

تاريخ التحديد : 03 فبراير 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31933 - 39

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالبتا التحفيظ : 

- السيدة فاطمة اعراب بنت عمر بنسبة 1 - 2.

- السيدة رقية اعراب بنت عمر بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك اعراب «. 

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار عني املديور جماعة و قيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

مساحته : 02 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : احمد صبري وإبراهيم صبري؛ 

جنوبا : احمد صبري وإبراهيم صبري؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي تابث التاريخ مؤرخ في 16 ديسمبر 2019.

- عقد هبة عرفي مؤرخ في 09 ماي 2009.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 15 يوليو 2009.

تاريخ التحديد : 03 فبراير 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31934 - 39

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد ايت عالل السعيد بن اخملتار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » لوليجة «. 

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : مزارع دوار أوالد الغزال بلدية تارودانت.

مساحته : 07 ار 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : بوخشاش فاطنة؛

غربا : زاوي احمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد : 04 فبراير 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31935 - 39

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي الكرني بن البشير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك عبد الكرمي «. 

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي سيدي بلقاس بلدية تارودانت.

مساحته : 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 9272 - 39؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9991 - س؛

غربا : بوجمعة النعوج؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 اكتوبر 2020.

- نسخة طبق االصل لعقد وكالة عدلية مؤرخة في 10 اغسطس 2016.

تاريخ التحديد : 04 فبراير 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31936 - 39

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد موالي عبد اهلل شرفا بن موالي الطيب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حتت اغير نزري «. 
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نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : مزارع دوار تفراس جماعة تزكزاوين قيادة اساكي اقليم تارودانت.

مساحته : 25 هـ 00 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : موالي عبد اهلل واكوزال؛ 

شرقا : السهب؛ 

جنوبا : السهب؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2007.

- رسم استفسارعدلي مؤرخ في 30 يونيو 2007.

تاريخ التحديد : 08 فبراير 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31937 - 39

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد اسكال عبد االله بن صالح.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك اسكال «. 

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الكيحل احمد؛ 

جنوبا : الكيحل احمد والرسم العقاري عدد 5145 - 39؛

غربا : ايت احملجوب كبور؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يناير 2020.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 ماي 2006.

- شهادة ادارية مؤرخة في 12 ماي 2006.

تاريخ التحديد : 08 فبراير 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31938 - 39

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد سعيد اد عزا بن بلعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك سعيد «. 

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

موقعه : حي النصر بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 21079 - 39؛ 

شرقا : ورثة مهمة احلسني؛ 

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الرسم العقاري عدد 1612 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ابريل 2012.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 ماي 2003.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في فاحت سبتمبر 1970.

تاريخ التحديد : 08 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31939 - 39

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بوهوش بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك بوهوش «. 

نوعـه : ارض عارية مبني في جزء منها بنايتني سفليتني .

موقعه : دوار عني املديور جماعة و قيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

مساحته : 10 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عامر الطاهر وعامر عبد اهلل؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : بوهوش محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد صدقة عرفي مؤرخ في 28 يونيو 2011.

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 ديسمبر 2007.

- نسخة طبق االصل لعقد مخارجة عرفي مؤرخ في 08 اكتوبر 2010.

تاريخ التحديد : 08 فبراير 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31940 - 39

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد حسن ارزي بن علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ماريا ارزي «. 

نوعـه : ارض عارية بها بنايات سفلية.

موقعه : دوار اكرض فرقة انزال قبيلة اداوكنسوس بلدية ايغرم اقليم تارودانت.
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مساحته : 06 ار 21 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عباج احلسني، الطريق وبوفليح عمر؛ 

شرقا : العدناني سعيد وورثة ايت سليمان؛ 

جنوبا : عباج احلسني وورثة ارزي،

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد : 09 فبراير 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31941 - 39

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عابد الفقا بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك عابد «. 

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : مزارع أوالد محلة جماعة وقيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

مساحته : 31 ار 32 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بن قدور ومحمد بيروك؛ 

شرقا : الطريق، الساقية وورثة مليليك؛ 

جنوبا : الطريق، مصرف وورثة محمد بن قدور،

غربا : اوعال فضور وورثة عيسى؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2007.

- محضر تسليم مبيع مؤرخ في 16 يونيو 2006.

- محضر بيع مؤرخ في 24 مارس 2005.

تاريخ التحديد : 08 فبراير 2021 على الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 31942 - 39

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد ايت عبو بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك محمد «. 

نوعـه : دار للسكن سفلية.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 78 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : دكيش احلسني؛ 

جنوبا : رزقي عبد الكرمي،

غربا : محمد بويهات؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 06 مارس 2008.

- شهادة ادارية مؤرخة في 12 مارس 2009.

تاريخ التحديد : 09 فبراير 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31943 - 39

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة ايت عبو بنت احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك مليكة «. 

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : فاطمة متراني؛ 

جنوبا : متراني احلاج محمد،

غربا : مباركة متراني؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 20 ابريل 2009.

- صورة شمسية لرخصة السكن عدد 88 مؤرخة في 16 ابريل 2012.

تاريخ التحديد : 09 فبراير 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31944 - 39

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

أمالك الدولة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »مدرسة أوالد سكير القدمية «. 

نوعـه : ارض عارية.

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  اسن  جماعة  سكير  أوالد  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 04 ار 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 29788 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 29788 - 39؛ 

جنوبا : الطريق،
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غربا : مطلب التحفيظ عدد 29788 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد : 09 فبراير 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31945 - 39

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عمر احليداوي بن علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الزويك «. 

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار احلومر جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر دائرة سيدي 

موسى احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : احليداوي احمد ؛ 

جنوبا : احليداوي احمد ،

غربا : الوردي موالي احفيظ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 يناير 2016.

- نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 09 فبراير 2021 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 31946 - 39

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عمر احليداوي بن علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك الزويت 3 «. 

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار احلومر جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر دائرة سيدي 

موسى احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : احليداوي احمد ؛ 

جنوبا : احليداوي احمد ،

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 ماي 2019.

- نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 09 فبراير 2021 على الساعة 13 : 30 زواال.

مطلب رقم 31947 - 39

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عمر احليداوي بن علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الزويت «. 

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار احلومر جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر دائرة سيدي 

موسى احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 04 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الوردي موالي احفيظ والرسم العقاري عدد 38523 - 39؛ 

شرقا : احليداوي احمد؛ 

جنوبا : احليداوي احمد،

غربا : ورثة كبور النعماني؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2020.

- نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 09 فبراير 2021 على الساعة 14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 31948 - 39

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »مقبرة سيدي بوالنوار «. 

نوعـه : مقبرة.

موقعه : مزارع دوار امغلي بلدية اولوز اقليم تارودانت.

مساحته : 83 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشريف موالي علي؛ 

شرقا : الشريف موالي علي؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6582 - 39 والطريق،

غربا : املصرف؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 3255 مؤرخة في 04 ديسمبر 2020.
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- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة األمد.

تاريخ التحديد : 10 فبراير 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » األرض احلمراء «

مطلب رقم 13566 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 505 املؤرخة 03 سبتمبر 2008.

" موضوع مطلب  احلمراء  األرض  املسمى"  امللك  ان مسطرة حتفيظ 

تارودانت،  بلدية  واد سوس  مبزارع  الكائن   39  -  13566 عدد  التحفيظ 

ستتابع من االن فصاعدا في اسم السادة والسيدات : 

1 - اكورام عبد السالم بن محمد بنسبة 144 - 288.

2 - مرمي حدوش بنت املكي بنسبة 21 - 288.

3 - الصاحلي انس بن ميلود بنسبة 82 - 288.

4 - الصاحلي رميصاء بنت ميلود بنسبة 41 - 288.

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2020.

والتي  العقاري  التحفيظ  ظهير  من   84 للفصل  طبقا  االيداعات 

ستصبح الغية بعد نشر هذه اخلالصة اإلصالحية، وهي : 

- اإليداع بكناش 13 عدد 1050 بتاريخ 05 نوفمبر 2008

- اإليداع بكناش 13 عدد 1169 بتاريخ 22 ديسمبر 2008

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » دار تنمليلت «

مطلب رقم 20607 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 991 املؤرخة 27 ديسمبر 2017.

مطلب  موضوع   " تنمليلت  دار  املسمى"  امللك  حتفيظ  مسطرة  ان 

التحفيظ عدد 20607 - 39 الكائن بدوار اغيل نتزضني جماعة والقاضي 

االن فصاعدا في  تارودانت، ستتابع من  إقليم  ايغرم  دائرة  اضار  قيادة 

اسم نفس طالب التحفيظ وملساحة حقيقية قدرها 08 ار 46 سنتيار 

وذلك  التحفيظ،  مطلب  إيداع  اثناء  بها  املصرح  املساحة  من  بدال 

التحفيظ  ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا 

املذكور وكذا حسب : 

- ملحق رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 اكتوبر 2020.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ملك فاطمة « 

مطلب رقم 31712 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1120 املؤرخة 17 يونيو 2020.

ان مسطرة حتفيظ امللك املسمى" ملك فاطمة " موضوع مطلب التحفيظ 

تارودانت،  إقليم  برحيل  أوالد  بلدية  الشواطات  دوار  الكائن   39  -  31712 عدد 

ستتابع من االن فصاعدا في اسم السيد إبراهيــم غالم بن حســن

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 27 يوليو 2020.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30245 - 41

تاريخ االيداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني بن عبد السالم البردعي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان زوبيات.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزوهرة". 

نوعـه : أرض فالحية؛

بئرطم  جماعة  تبودة،  راس  املنزل،قيادة  دائرة  صفرو،  إقليم   : موقعه 

طم، احملل املدعو : "مزارع آيت عبو".

مساحته : 02هــ 05 آ 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 31628ف و البرادعي؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 31628ف؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 14133 - 41؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 14482 - 41؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 يناير 2014؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 يناير 2014؛

3 - رسم تنازل عن واجب مشاع عدلي مؤرخ في 13 ماي 2020؛ 

على   2021 فبراير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30246 - 41

تاريخ االيداع : 08 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد عبد الواحد بن محمد زكور.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : اكران.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "اكران". 
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نوعـه : أرض عارية صاحلة للبناء؛

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

أحمد، احملل املدعو : "اكران".

مساحته : 01 آ 53 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة جياللي بن العابد؛

شرقا : ورثة فاطمة اللوح؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : علي اللوح؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 يونيو 2015؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يوليو 2015؛

3 - نسخة طبق األصل ملوجب ثبوت إراثة بتاريخ 11 أغسطس 2011؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 فبراير 2021 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30247 - 41

تاريخ االيداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم بن محمد عمير.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مطيرة الغابة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "مطيرة الغابة". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة بأشجارالزيتون؛

احملل  أغبالواقورار،  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "مزارع البهاليل".

مساحته : 04 آ 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أحمد بن محمد املزني؛

شرقا : الطيب املزني؛

جنوبا : أحمد اليوسفي؛

غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 1995؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 مارس 2012؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 2020؛

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30248 - 41

تاريخ االيداع : 10 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة ربيعة بنت حلسن بنحدو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : املهدي.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "املهدي". 

نوعـه : أرض فالحية بها 28 شجرة من الزيتون؛

موقعه : إقليم صفرو، دائرة املنزل،قيادة وجماعة رأس تبودة، احملل املدعو : "املهدي".

مساحته : 20 آ 32 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عبد اهلل بوعود؛

شرقا : ورثة قرو بوشتى؛

جنوبا : ورثة احلاج حلسن بنحدو؛

غربا : الرسم العقاري عدد 3929ف؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2019؛ 

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30249 - 41

تاريخ االيداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عسو بن عقا ملهاب.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك عسو". 

نوعـه : أرض عارية صاحلة للبناء؛

موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو : "حي بنصفار".

مساحته : 01 آ 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسني الوديي؛

شرقا : سعيد سيبوس؛

جنوبا : رقية اوعال؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ماي 1977؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 أبريل 1979؛ 

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي    
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 35851 - 42

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

1(موراد بن كروم ابن محمد

2( عزيز ديوري بن حسان

شركاء على الشياع سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : داوود

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : داوود. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : املو أمناس.

مساحته : 09آ 24 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : فاطمة حشالف؛

شرقا : موجان باسيدي؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 35242 - 42؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 79 عدد  االمالك  كناش   441 ص   420 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 15 يوليو 2019

صورة شمسية طبق االصل لرسم احصاء عدلي ضمن بعدد 210 ص 

487 كناش التركات عدد 30 بتاريخ 09 مايو 2014

صورة شمسية طبق االصل لعقد اراثة عدلي ضمن بعدد 156 ص 371 

كناش التركات عدد 30 بتاريخ 07 أبريل 2014

صورة شمسية لنسخة قسمة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 66 ص 

86 كناش التركات عدد 6 بتاريخ 04 يوليو 1996

على   2021 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 35852 - 42

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عسو املداني ابن موحا

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : سكن عسو املداني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سكن عسو املداني. 

نوعه : سكنى بها مرآب بالسفلي وطابق علوي أول وجزء في الثاني 

مبساحة 56 س؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت، احملل املدعو : اشمحان.

مساحته : 96 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : الدرويش موحى؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي توصيل عدد 249/3 مذكرة 1 ص 169 عدد 249 بتاريخ 

20 يونيو 1993

نسخة من رسم شراء عدلي الرقم الترتيبي 62/93 كناش العقار 01 

بتاريخ 20 فبراير 1993

نسخة من رسم اراثة عدلي الرقم الترتيبي 33/93 كناش التركات 05 

بتاريخ 20 يونيو 1993

على   2021 فبراير   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 35853 - 42

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : لال فاطمة احلسني بنت موالي احلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك فاطمة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك فاطمة. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : أخرمجيون.

مساحته : 02آ 40 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : لال خديجة احلسني؛

جنوبا : سيدي محمد احلسني ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : صورة شمسية لرسم قسمة عدلي ضمن بعدد 581 ص 

357 كناش التركات رقم 9 بتاريخ 06 ديسمبر 1978

على   2021 فبراير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 35854 - 42

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : لال خديجة احلسني بنت موالي احلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك لال خديجة
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك لال خديجة. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : أخرمجيون.

مساحته : 02آ 72 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : يطو عمو؛

شرقا : سيدي محمد احلسني؛

جنوبا : سيدي محمد احلسني ؛

غربا : لال فاطمة احلسني؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : صورة شمسية لرسم قسمة عدلي ضمن بعدد 581 ص 

357 كناش التركات رقم 9 بتاريخ 06 ديسمبر 1978

على   2021 فبراير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 35855 - 42

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : يامنة ادرقاوي بنت احلو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : افتيسن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : افتيسن. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : تاشويت.

مساحته : 03آ73 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : املصرف؛

شرقا : فاطمة بوعبيدي؛

جنوبا : املصرف ؛

غربا : املصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

كناش   365 ص   286 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

االمالك عدد 62 بتاريخ 13 يوليو 2015

على   2021 فبراير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 35856 - 42

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : يامنة ادرقاوي بنت احلو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اكرور

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكرور. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : تاشويت.

مساحته : 10آ82 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : ايت علي والطالب؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : ورثة علي اهراي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي ضمن بعدد 286 

ص 365 كناش االمالك عدد 62 بتاريخ 13 يوليو 2015

على   2021 فبراير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 35857 - 42

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد سعيد امراني بن موالي احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك امراني 10

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك امراني 10. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو : مزرعة 

ايت غيات بولعجول.

مساحته : 10آ55 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : اوالد الشريف لفضيل؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : العرباوي علي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 574 م ص 166 سجل االمالك رقم 86 

بتاريخ 25 سبتمبر 2017

صورة شمسية لعقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 360 كناش االمالك 

عدد 45 بتاريخ 5سبتمبر 1998

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35858 - 42

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد سعيد امراني بن موالي احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك امراني 11
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك امراني 11. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو : مزرعة 

ايت غيات بولعجول.

مساحته : 01هـ13آ88 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : لفضيل اوالد الشريف؛

شرقا : العاصي؛

جنوبا : العاصي ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 669 م ص 264 سجل االمالك رقم 86 

بتاريخ 20 نوفمبر 2017

صورة شمسية لرسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 62 ص 65 كناش 

االمالك رقم 59 بتاريخ 31 مارس 2009

 82 رقم  االمالك  سجل   472 ص   608 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 28 ديسمبر 2016

صورة شمسية لعقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 360 كناش االمالك 

عدد 45 بتاريخ 05 سبتمبر 1998

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 668 م ص 263 سجل االمالك رقم 86 

بتاريخ 20 نوفمبر 2017

370 سجل  299 ص  صورة شمسية لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 

االمالك عدد 67 بتاريخ 27 يناير 2014 

على   2021 فبراير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت

حلسن اليعقوب     

 

محافظة سيدي يوسف بن علي - مراكش

مطلب رقم 9450 - 43

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020 ؛

طالبا التحفيظ : 

- محمد السعيدي بنسبة ½ ؛

- رشيد السعيدي بنسبة ½ ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك السعيدي"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة واحة سيدي ابراهيم، 

دوار أوالد بلعكيد ؛

مساحته : 80 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : جنية بوصبر؛

جنوبا : أحمد داني؛

غربا : مليكة بوصبر؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 193 صحيفة 187 كناش االمالك رقم 

103 بتاريخ 08 نوفمبر 2006؛

16 كناش  17 صحية  بعدد  - نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله 

عدد 4 بتريخ 29 مارس 2006 توثيق ايت اورير؛

 205 208 صحيفة  - نسخة رسم استمرار عدلي ضمن أصله بعدد 

كناش 3 بتاريخ 23 فبراير 2006 توثيق أيت أورير؛

- شهادة ادارية رقم 44 بتاريخ 23 سبتمبر 2020؛

- وكالة خصة متبثة االمضاء في 28 اغسطس 2020؛

2021 على الساعة  08 فبراير   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

.30 : 11

مطلب رقم 9451 - 43

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020 ؛

طالبو التحفيظ : 

- محمد ابو الرفق بن محمد بنسبة 2 - 14 ؛

- ثورية ابو الرفق بنت محمد بنسبة 1 - 14 ؛

- حبيب ابو الرفق بن محمد بنسبة 2 - 14 ؛

- جمال الدين ابو الرفق بن محمد بنسبة 2 - 14 ؛

- السعيد ابو الرفق بن محمد بنسبة 2 - 14 ؛

- املصطفى ابو الرفق بن محمد بنسبة 2 - 14 ؛

- صباح ابو الرفق بنت محمد بنسبة 1 - 14 ؛

- رجاء ابو الرفق بنت محمد بنسبة 1 - 14 ؛

- فوزية ابو الرفق بنت محمد بنسبة 1 - 14 ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابو الرفق"؛

نوعه : در للسكن من طابق أرضي وطابق أول؛ 

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة، الباهية، حي الروض اجلديد رقم 20 ؛

مساحته : 01 آر 45 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : درب الباهية؛

شرقا : الصك العقاري عدد 53 - م؛
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جنوبا : نسيم؛

غربا : الصك العقاري عدد 22112 - م؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 294 صحيفة 366 كناش ملالك رقم 

299 بتريخ 12 نوفمبر 2020 بتوثق مراكش؛

- رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 295 صحيفة 250 كناش التركت رقم 

112 بتاريخ 20 نوفمبر 2010؛

- نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 329 صحية 389 كناش 

02 رقم 08 بتاريخ 29 صفر 1416 توثيق مراكش؛ 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 516 صحية 40ش ل منرة 39 باليوسفية؛

 10 2021 على الساعة  09 فبراير   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

.30 :

خالصة إصالحية - تتعلق مبطلب رقم 9432 - 43 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1143 

بتاريخ 25 نوفمبر 2020

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 08 ديسمبر 2020 ؛ فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " شمالي 5 "؛ ذي املطلب رقم 9432 - 43؛ الكائن 

مبراكش املدينة، برمية، درب زمران رقم 45؛ 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم : 

- أحمد احلليمي بنسبة 96 - 160 من حق الزينة؛

- دفيد جون بول روبيرت فرسون بنسبة 64 - 160 من حق الزينة؛

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

عقد موثق مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 .

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي - مراكش

خالد احليطي   

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18915 - 53

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اجمليد اعاللو بن محمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الكوشة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك فضل اهلل 2 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد سيدي ادريس .

مساحته : 99 آر 13 س تـقـريـبـا.

يحده : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 313 )30 م ( ؛

شرقا : الداودي خالد ؛

جنوبا : مطلب رقم 16348 - 53 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 553 س )ق2( ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 304 صحيفة 347 

كناش األمالك عدد 145 بتاريخ فاحت أكتوبر 2018.

- رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 15 صحيفة 11 كناش 

األمالك عدد 161 بتاريخ 05 أكتوبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 80 مؤرخة في 25 يونيو 2018.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 08 فبراير 2021 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18916 - 53

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد خالد العربي بن ابراهيم .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الفاكتور . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الفاكتور .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار العلوليني .

مساحته : 01 هك 10 آر 71 س تـقـريـبـا.

يحده : 

شماال : ورثة رشد السعدية و الرسم العقاري رقم 1999/ت ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 2000/ت و الرسم العقاري رقم 58742/س 

ومطلب رقم 17741 - 53 ؛

جنوبا : طريق رقم 318عرضها 30 متر ؛

غربا : ورثة زيات محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 303 صحيفة 323 

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 11 سبتمبر 2020.

 356 336 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 24 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 95 مؤرخة في 01 سبتمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 08 فبراير 2021 على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 18917 - 53

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة مجري امليلودية بنت الكبير .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اخلروبة . 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اخلروبة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن مشيش دوار العسارة .

مساحته : 26 آر 06 س تـقـريـبـا.

يحده : 

شماال : مطلب رقم 11840 - 53 ؛

شرقا : فاطنة بنت املودن ؛

جنوبا : موجري حسني ؛

غربا : طريق مارة من 3 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 361 صحيفة 288 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 06 يناير 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 119 مؤرخة في 08 يوليو 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 08 فبراير 2021 على الساعة الثانية عشرة صباحا .

مطلب رقم 18918 - 53

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم ازكور بن احلسني .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الزايغ . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الفضل .

نوعه : أرض فالحية بها بئر و بنايات .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار الزعارة .

مساحته : 62 آر 77 س تـقـريـبـا.

يحده : 

شماال : الذهبي سعيد و الذهبي احمد ؛

شرقا : مسلك من 10 امتار ؛

جنوبا : ورثة العسلي ادريس ؛

غربا : العسلي عبد املالك ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 447 صحيفة 363 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 04 مارس 2020.

 366 451 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 09 مارس 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 13 مؤرخة في 06 فبراير 2020.

- جدول املساحات املبنية مؤرخ في 21 سبتمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 08 فبراير 2021 على الساعة الثانية زواال .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بوخشبة 1 "

مطلب رقم 3827 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة

الرسمية عدد 133 بتاريخ 18 يوليو 2001 . 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 07 ديسمبر 2020 ؛ فان مسطرة 

، تتابع من   53  - 3827 1 " املطلب  حتفيظ امللك املسمى " بوخشبة 

اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري و هي 04 هك 

39 آر عوضا عن املساحة املصرح بها وهي 01 هك 50 آر تقريبا ، وذلك 

مبقتضى العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا : 

- نسخة مطابقة لالصل ملوجز من كناش املمتلكات اخلاص باالمالك 

اخملزنية بسطات مؤرخ في 13 نوفمبر 2006.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

   فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 18446 - 54 

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيد نورالدين الزريعة بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اخللوة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك نو الدين".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة الغوازي، احملل املدعو 

مزارع دوار الهرامسة.

مساحته : 38 ار 10 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة الهاني بوشتى؛

شرقا : زكريا امليخ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : عبدالسالم بن طامو؛ الزناسني اسماعيل.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مؤرخ في 21 أغسطس 2020؛

2 - عقد شراء طبق االصل بتاريخ 27 نوفمبر 2020؛

3 - وكالة عرفية مؤرخة في 23 أكتوبر 2020؛

4 - شهادتني إداريتني مؤرختني في 11 يونيو 2020و 27 أكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 02 فبراير 2021 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 
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مطلب رقم 18447 - 54 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة حراقة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة حراقة ".

نوعـه : أرض بها مقابر ومسجد وأشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو حراقة.

مساحته : 98 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احمد املدني ؛ ورثة سالم اجلاي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عزيز بن عايش؛ عبداللطيف بوغالب؛

غربا : عزيز بن عايش؛ احمد الهوري؛ عبدالسالم العلمي.

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 03 فبراير 2021

على الساعة الواحدة زواال. 

مطلب رقم 18448 - 54 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد اسمار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد اسمار ".

نوعـه : أرض بها مسجد وأشجار مختلفة. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو اسمار.

مساحته : 03 آ 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حسن اطريشة؛ حسن العميم؛

شرقا : احلاج محمد احلمامي؛ طريق؛

جنوبا : عبداجلبار بحوت؛

غربا : اعليلو الكلعي.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 03 فبراير 2021 

على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18449 - 54 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد القدس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد القدس ".

نوعـه : أرض بها مسجد وأشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو كالز.

مساحته : 15 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛النادي النسوي؛

جنوبا : دار الطالبة؛

غربا : االعدادية.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 03 فبراير 2021

على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18450 - 54 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة دوار كالز.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة دوار كالز".

نوعـه : أرض بها مقابر ومسجد وأشجار مختلفة. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو كالز.

مساحته : 30 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اجلواهري محمد؛ورثة استيتو احميدو؛

شرقا : ورثة احمد احلوزي؛

جنوبا : ورثة احمد احلوزي؛ طريق؛

غربا : ورثة بوعسرية احميدو.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اخلميس 04 فبراير 2021 

على الساعة الواحدة زواال. 

مطلب رقم 18451 - 54 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة خندق سولي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة خندق سولي".
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نوعـه : أرض بها مقابر وأشجار مختلفة. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو خندق سولي.

مساحته : 03 هـ 74 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة املكي؛

شرقا : ورثة الطيب ولد لالفضول؛ محمد بن عبدالكرمي الوزاني؛

جنوبا : ورثة الطيب ولد لالفضول؛ ورثة عالل بن احمد بن عالل؛

غربا : عبدالفضيل بن حمو؛ ورثة عالل عبابو.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اخلميس 04 فبراير 2021

على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18452 - 54 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد قنت دشار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد قنت دشار".

نوعـه : أرض بها مسجد. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو قنت دشار.

مساحته : 06آ 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة بوشتى املنصوري؛

شرقا : ورثة بوشتى املنصوري؛

جنوبا : عبدالرحمان النفيسي؛

غربا : الطريق، اخلمار املنصوري.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اخلميس 04 فبراير 2021

على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18453 - 54 

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عني احداد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " عني احداد ".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو بني هالل.

مساحته : 46 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : زكيمي عزيز؛

شرقا : باللي حلسن بن العربي؛

جنوبا : الواد؛

غربا : زكيمي عزيز.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

فبراير   08 االثنني  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 18454 - 54 

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : برية البوحي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " برية البوحي ".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو بني هالل.

مساحته : 01 هـ 50 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد؛

شرقا : محمد بنكرين؛

جنوبا : ادريس اجديدي؛

غربا : حلسن السراتل؛ ابراهيم حشحوش ؛ عبداهلل الشلي.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

فبراير   08 االثنني  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18455 - 54 

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : هواتي قرب سيدي التميم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " هواتي قرب سيدي التميم ".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو مزاورو.
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مساحته : 01 هـ 05 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد؛

شرقا : الصوطي مصطفى؛

جنوبا : محفوظ اخلادير؛

غربا : عبدالسالم بديش؛ محفوظ اخلادير.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

فبراير   08 االثنني  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 18456 - 54 

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : جنان قطارة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " جنان قطارة ".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو مزاورو.

مساحته : 37 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الوردي محمد؛

شرقا : عبداملالك الشلي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : العوادي رشيدة.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

فبراير   09 الثالثاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 18457 - 54 

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشرشارة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الشرشارة ".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو العزيني.

مساحته : 02 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ ساحة مسجد الرحامنة؛

شرقا : حفيظة بنت الريفي؛

جنوبا : حفيظة بنت الريفي؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

فبراير   09 الثالثاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 18458 - 54 

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ازياربور .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ازياربور ".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، احملل املدعو متدرنيت.

مساحته : 20 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد اكريكار

شرقا : محمد اكريكار بن ادريس؛ محمد مكري؛ احمد مكري؛ املريني 

عبدالقادر؛

جنوبا : طارق املريني؛

غربا : محمد اكريكار؛ بريك البشير.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

فبراير   09 الثالثاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 18463 - 54 

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مرجع بالصدور .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " مرجع بالصدور".

نوعـه : أرض فالحية. 

املدعو  احملل  كيسان،  جماعة  غفساي،  دائرة  تاونات،  إقليم   : موقعه 

امليزاب السفلى.

مساحته : 18 آ تقريبا.
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حدوده : 

شماال : امحمد بن احلاج؛

شرقا : عبدالسالم العباسي؛

جنوبا : عزيز العمري؛

غربا : عامري عبدالقادر؛ حريكش محمد.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

فبراير   15 االثنني  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18464 - 54 

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لوطة النصارى 4 .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " لوطة النصارى 4 ".

نوعـه : أرض فالحية. 

املدعو  احملل  كيسان،  جماعة  غفساي،  دائرة  تاونات،  إقليم   : موقعه 

امليزاب العليا.

مساحته : 17 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : حلسن حيجو؛

شرقا : الرحماني اخلمار؛

جنوبا : الرحماني اخلمار؛

غربا : دحيمني احلسني بن عبدالرحمان.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

فبراير   15 االثنني  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة احلادية عشرة صباحا. 

خالصـة إصالحيـة - تتعلق بامللك املسمى "باب السيوخ " 

مطلب رقم 17064/ف الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3350 املؤرخة في 12 يناير 1977

مسطرة  فإن   .2020 فبراير   11 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " باب السيوخ " موضوع املطلب رقم 17064/ف، 

باب  املدعو  الرتبة، احملل  دائرة غفساي، جماعة  تاونات،  بإقليم  الكائن 

التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  فصاعداً  اآلن  من  تتابع  السيوخ، 

العقاري وهي 01 هـ 59 آ 60 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع 

مطلب التحفيـظ وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 

خالصـة إصالحيـة - تتعلق بامللك املسمى "قطعة

القاللني الفوقية " مطلب رقم 17072/ف الذي أدرجت

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3350 

املؤرخة في 12 يناير 1977 

مسطرة  فإن   .2020 فبراير   11 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

املطلب  ". موضوع  الفوقية  القاللني  امللك املسمى " قطعة  حتفيظ 

رقم 17072/ف، الكائن بإقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الرتبة، دوار 

ظهر طكوك، تتابع من اآلن فصاعداً باملساحة التي أظهرها التصميم 

العقاري وهي 79 آ 21 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع مطلب 

التحفيـظ وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 

خالصـة إصالحيـة - تتعلق بامللك املسمى "الكناوي

السفلية " مطلب رقم 6388 - 54 الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 803 

املؤرخة في 21 ماي 2014 

مسطرة  فإن   .2020 فبراير   04 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  املطلب  موضوع   ." السفلية  الكناوي   " املسمى  امللك  حتفيظ 

تافرانت،  جماعة  غفساي،  دائرة  تاونات،  بإقليم  الكائن   ،54  -  6388

دوار الزاوية، تتابع من اآلن فصاعداً باملساحة التي أظهرها التصميم 

العقاري وهي 05 آ 94 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع مطلب 

التحفيـظ وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 

خالصـة إصالحيـة - تتعلق بامللك املسمى "مرجع 

الواسع " مطلب رقم 7231 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1044 

املؤرخة في 02 يناير2019 

مسطرة  فإن   .2020 فبراير   04 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " مرجع الواسع" موضوع املطلب رقم 7231 - 54،

بوشتى،  موالي  جماعة  بامحمد،  قرية  دائرة  تاونات،  بإقليم  الكائن 

التصميم  التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعداً  تتابع من  ازواوة،  دوار 

العقاري وهي 01 هـ 10 آ 74 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع 

مطلب التحفيـظ وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 

خالصـة إصالحيـة - تتعلق بامللك املسمى "كدية الديب "

مطلب رقم 737 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 121 املؤرخة في 25 ابريل 2001 

مسطرة  فإن   .2020 فبراير   11 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " كدية الديب" موضوع املطلب رقم 7231 - 54،

اآلن  من  تتابع  تافرانت،  دائرة غفساي، جماعة  تاونات،  بإقليم  الكائن 

فصاعداً باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 02 هـ 48 آ 

99 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيـظ وذلك 

استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "ملك حوز نهر أوالي " 

مطلب رقم : 7158 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 1028 املؤرخة في 12 سبتمبر 2018 

مسطرة  فإن   2020 نوفمبر   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  املطلب  " موضوع  أوالي  نهر  حوز  ملك   " املسمى  امللك  حتفيظ 

الورتزاغ،  جماعة  غفساي،  دائرة  تاونات،  بإقليم  الكائن   ،7158/54  :

التي أظهرها التصميم  باملساحة  املروج، تتابع من اآلن فصاعداً  دوار 

العقاري وهي 01 هـ 01 آ 43 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع 

مطلب التحفيـظ وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

يوسف بوكنيفي.    

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33879 - 55 

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : والطيب يسرى بنت احلسني بنسبة 1-1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دويرة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "واويزغت املركز" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واويزغت احملل املدعو دوار ايت امعال. 

مساحته : 1 آ 10 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : فاطمة بنت محمد ومن معها. 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- نسخة رسم عدلي موضوعه بيع مؤرخ أصله في 10ديسمبر 1988

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 أغسطس 2019 

- شهادة إدارية بتاريخ 25 نوفمبر 2020 

- شهادتي مطابقة اإلسم مؤرختني في 26 نوفمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 25 يناير 2021 على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 33880 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قرب مسجد ايت منصور"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قرب مسجد ايت منصور" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو دوار 

ايت منصور.

مساحته : 1 آ 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : طريق 

جنوبا : ورثة ايت باهدي 

غربا : ورثة ايت باهدي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- شهادة إدارية بتاريخ 15أكتوبر 2020 .

- حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 يناير 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقةصباحا.

مطلب رقم 33881 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد ايت منصور"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد ايت منصور"

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو دوار 

ايت منصور .

مساحته : 8 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : طريق 

جنوبا : ورثة ايت باهدي 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء .

سند التملك : 

- شهادة إدارية بتاريخ 15 أكتوبر 2020 

- حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 يناير 2021 على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 33882 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " : فدان تكنتني"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان تكنتني" 

مشتمالته : أرض فالحية 
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موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار تامريخت

مساحته : 1 هـ 80 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة تعرابت 

شرقا : ورثة افرضن 

جنوبا : ورثة موحا اوباسو و عبد العزيز منصوري و عبد الرحمان الصقلي .

غربا : صابر ابراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- شهادة إدارية بتاريخ 15 أكتوبر 2020 

- حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 يناير 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33883 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "متسكينت تقات"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "متسكينت تقات" 

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار افرضن 

مساحته : 1 هـ 10 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة موحا صالح نايت احلاج 

شرقا : طريق 

جنوبا : طريق 

غربا : ورثة اخلف موحا احساين 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- شهادة إدارية بتاريخ 15 أكتوبر 2020

حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 يناير 2021 على الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 33884 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الضارت نخرشان"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الضارت نخرشان" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار تامريخت 

مساحته : 90 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : صابر أحمد 

شرقا : ورثة ايت بنحمو و صابر ابراهيم 

جنوبا : صابر ابراهيم 

غربا : ورثة فاظمة أحمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

- شهادة إدارية بتاريخ 15 أكتوبر 2020 

- حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 يناير 2021 على الساعة 14 

و30 دقيقة بعد الزوال 

مطلب رقم 33885 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بياض اللوز 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بياض اللوز 2" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني عياط احملل املدعو تاوريرت

مساحته : 28 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ايت الطالب موحى 

شرقا : كوران عبد السالم و الكرمي ناصر 

جنوبا : متام حميد 

غربا : أبو النعيم حسن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

- شهادة إدارية بتاريخ 8 أكتوبر 2020 

- حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 يناير 2021 على الساعة 15 

و30 دقيقةبعد الزوال .

مطلب رقم 33886 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغرم نايت علي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اغرم نايت علي" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار املصلى 

مساحته : 70 : آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اجلرف وبن سعيد.
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شرقا : بن صالح و خاما حسن وورثة ايت الفيوض 

جنوبا : حازم احلسني و خاما حسن 

غربا : ملك األوقاف وورثة حلسن بن موحا و ادير ادريسي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء .

سند التملك : 

- شهادة إدارية بتاريخ 9 نوفمبر 2020

- حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 يناير 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33887 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بحيرة املصلى"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بحيرة املصلى" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار املصلى

مساحته : 50 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق وورثة ايت علي أو عبد اهلل 

شرقا : ورثة ايت علي أو عبد اهلل وورثة بوعدي ايزة 

جنوبا : ورثة ايت علي أو عبد اهلل وواد 

غربا : ورثة ايت علي أو عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

- شهادة إدارية بتاريخ 9 نوفمبر 2020 

- حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 يناير 2021 على الساعة 11 صباحا .

مطلب رقم 33888 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قرب الزاوية"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قرب الزاوية" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو اخمان 

مساحته : 10 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : باهدي احلسني و باهدي ناصر و باهدي احماد 

شرقا : باهدي احلسني 

جنوبا : طريق 

غربا : باهدي احلسني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- شهادة إدارية بتاريخ 9 نوفمبر 2020

- حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 يناير 2021 على الساعة 12 زواال. 

مطلب رقم 33889 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تبحرية نحسان"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تبحرية نحسان" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو املصلى 

مساحته : 20 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حازم احلسن 

شرقا : ملك األوقاف وحازم احلسني 

جنوبا : مصطفى بن حميد و حسني محمد 

غربا : حسني محمد و مصطفى بن حميد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- شهادة إدارية بتاريخ 9 نوفمبر 2020 

- حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 يناير 2021 على الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 33890 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغدوين"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تغدوين" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار املصلى 

مساحته : 50 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : شعبة 

شرقا : ورثة ايت يشو 
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جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : محند صالح وورثة علي عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

- شهادة إدارية بتاريخ 9 نوفمبر 2020 

- حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 يناير 2021 على الساعة 14 زواال

مطلب رقم 33891 - 55 

تاريخ اإليداع : 2 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : لعياطي احلسني بن موحى بنسبة1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار بتاكلفت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لعياطي"

مشتمالته : أرض بها بناية قدمية من سفلي 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاكلفت احملل املدعو تاكلفت املركز 

مساحته : 1 آ 28 س تـقـريـبـا 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : فاضمة اودا 

جنوبا : خال أباسو 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 14 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم  نسخة  من  شمسية  صورة   -

أكتوبر 1978 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31 مارس 2015 

- شهادة إدارية بتاريخ 22 يونيو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت فبراير 2021 على الساعة 14 

و30 دقيقة بعد الزوال.

مطلب رقم 33893 - 55 

تاريخ اإليداع : 4 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : ايت بوملنازل حلسن بن احساين بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جتزئة الغازي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ياسني" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي امنترك

مساحته : 80 س تـقـريـبـا 

حدوده : 

شماال : متليلت محماد 

شرقا : ايت بوملنازل و امللك العام اجلماعي 

جنوبا : اوحتركيت ابراهيم 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 ديسمبر 1999

- شهادة إدارية بتاريخ 2 ديسمبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 فبراير 2021 على الساعة 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل بالنيابة.

عبد العزيز احلاجبي.    

 

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 4598 - 59

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : العلوي موالي ادريس بن احلسن ؛.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الفضل ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفضل"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق أول و مرافق بالسطح؛

موقعه : مدينة مكناس رقم 54 باب اكناوة عقبة الزيادين ؛ 

مساحته : 74 س تـقـريـبـا؛

حدوده : 

شماال : زنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا : درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : ورثة الدويراني؛ 

غربا : الرسم العقاري 40408 - 59 ؛ 

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

- رسم اراثة عدلي 24 اكتوبر 1978؛

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 28 أبريل 1970؛

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 28 ابريل 1970؛

-رسم بيع عدلي مؤرخ في 30 سبتمبر 2020؛

- ملحق عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 2020؛

- ملحق عدلي مؤرخ في 24 نوفمبر 2020؛

على   2021 فبراير  فاحت  يوم  هو  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا؛

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "سوباسيم 66"

الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 918 

املؤرخة 03 اغسطس 2016 

2020. فان مسطرة  03 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املدعو " سوباسيم 66 " ذي مطلب التحفيظ رقم 4162 - 59 

تتابع من اآلن فصاعدا باملوقع التالي اقليم مكناس قيادة عني اجلمعة 

دوار آيت عيسى اوداوود.
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بدال من : 

اقليم مكناس قيادة عني اجلمعة دوار آيت مرزوك؛

و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية.

عبد الواحد البورحي.  

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 26707 - 61

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : عثمان بن احلسني الهيشو ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اخلربة رقم 4 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عثمان "

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية طنجة 

احملل املدعو احرارين؛ 

مساحته : 45 أر92 س تـقـريـبـا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 52210 - 61 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 55617 - 61 ، طريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 13521 - 61 ؛

غربـا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 2018؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 02 نوفمبر 2020؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مصادق عليها بتاريخ 23 نوفمبر 2020؛

صورة شمسية حملضر اجراء مقاسمة عينية بواسطة القرعة بتاريخ 

09 مارس 2012 ؛

صورة شمسية شهادة بعدم التعرض مؤرخ في 29 اكتوبر 2013 ؛

صورة شمسية شهادة ضبطية مؤرخ في 10 فبراير 2014 ؛

صورة شمسية من تقرير اخلبرة 12 فبراير 2014 ؛

صورة شمسية حلكم ابتدائي بتاريخ 23 مارس 1999 ؛

صورة شمسية حلكم استئنافي بتاريخ 29 يونيو 2000 ؛

صورة شمسية لوكالة عامة موثقة مصادق عليها 20 نوفمبر 2020 ؛

الساعة  على   2021 يناير   27 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26708 - 61

تاريخ اإليداع : 27 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ : احلسن املصوري الرماني ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املصوري " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املصوري "

نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

مقاطعة بني مكادة احملل املدعو بني مكادة القدمية ؛

مساحته : 01أر58 س تـقـريـبـا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 6753 ط ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 6753 ط ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربـا : الرسم العقاري رقم 6753 ط ؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

ملحق اصالحي عدلي لرسم اراثة مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 ؛

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2020؛

نسخة رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 ؛

نسخة رسم وكالة عدلية مؤرخة في 12 نوفمبر 2020 ؛

نسخة رسم اراثة عدلية مؤرخة في 12 نوفمبر 2020 ؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 يونيو 2018 ؛

الساعة  على   2021 يناير   27 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26710 - 61

تاريخ اإليداع : 30 نوفمبر 2020 ؛

طالبا التحفيظ : 

1 - فطيمة الداودي العروسي بنسبة ½ ؛

2 - خولة معزوز بنت محمد بنسبة ½ ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السور " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خولة "

نوعه : ارض فالحية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو طالع الشريف ؛

مساحته : 05 أر68 س تـقـريـبـا؛

اجملاورون : 

شماال : املفضل املساري ؛

شرقا : عبد الواحد العاقل ؛

جنوبا : ورثة احلسن العاقل ؛

غربـا : محمد حساني ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2019؛

2 - تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 15 يوليو 2020؛
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3 - صورة شمسية ملوجب اثبات متخلف عدلي مصادق عليها بتاريخ 

13 ديسمبر 2018؛

4 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مصادق عليها بتاريخ في 

13 ديسمبر 2018؛

5 - صور شمسية لرسم مقاسمة عدلي مصادق عليها بتاريخ في 

26 أغسطس 2019 ؛

6 - صورة شمسية لوكالة عدلية مؤرخة في 29 يناير 2019 ؛

7 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في فاحت مارس 2018 ؛

8 - شهادة ادارية مؤرخة في 5 فبراير 2020 عدد 17/2020 ؛

الساعة  على   2021 يناير   29 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر صباحا؛

مطلب رقم 26711 - 61

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020 ؛

طالبة التحفيظ : زينب اسطيطو بنت مصطفى ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك اللغميش" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك اللغميش "

نوعه : ارض عارية ؛ 

بني  احلضرية  اجلماعة  اصيلة،  طنجة  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 

مكادة ، احملل املدعو بني توزين بئر سلمون، ؛

مساحته : 97 س تـقـريـبـا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 25369 - 61 ؛

جنوبا : طريق ؛

غربـا : سعيدة استيتو ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

1 – رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 3 اكتوبر 2017 ؛

2 - نسخة من ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2018؛ 

3 - نسخة من رسم موجب اراثة عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2019 ؛

4 - نسخة من رسم تعريف بشكل عدلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 ؛

الساعة  2021 على  فبراير  فاحت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26712 - 61

تاريخ اإليداع : 2 ديسمبر 2020؛

طالبة التحفيظ : اميان اجظيظ بن عبد السالم ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عرصة بن احسيسن " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجظيظ "

نوعه : ارض عارية ؛ 

القروية  اجلماعة  اجنرة،  الفحص  عمالة   ، طنجة  والية   : موقعه 

البحراويني

احملل املدعو عني زيتون ؛

مساحته : 03 أر 45 س تـقـريـبـا؛

اجملاورون : 

شماال : الزهرة بنت رحيمو بنت حسن ؛

شرقا : حسنية حلتوت ؛

جنوبا : طريق ؛

غربـا : مصطفى اجظيظ و العلمني اجظيظ ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يوليو 2020 ؛

2 - نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 2020 ؛

3 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 2020 ؛

الساعة  2021على  فبراير   02 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التانية عشر زواال ؛

مطلب رقم 26713 - 61

تاريخ اإليداع : 02 ديسمبر 2020؛

طالبا التحفيظ : 

1 - مصطفى اجظيظ بنسبة 2/1 ؛

2 - العلمني اجظيظ بنسبة 2/ 1؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرصة عني احسيسن " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجظيظ "

نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعو عني زيتون ؛

مساحته : 04ار 27 س تـقـريـبـا؛

اجملاورون : 

شماال : الزهرة بنت حسن و رحيمو بنت حسن ؛

شرقا : اميان اجظيظ ؛

جنوبا : طريق ؛

غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يونيو 2020؛

نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 2020؛

نسخة رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 19اكتوبر 2020؛

الساعة  على   2021 فبراير   21 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا ؛
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مطلب رقم 26714 - 61

تاريخ اإليداع : 2 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : حمزة بوكاري بن عبد الرحيم ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حجرة يسف " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حجرة يسف "

نوعه : ارض عارية بها بناء يتكون من سفلي و حديقة ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو حي مدشر عزيب بولعيش حجرة يسف ؛

مساحته : 01أر 40 س تـقـريـبـا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم الشركي الفالح ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : محمد علي الدبون ؛

غربـا : الرسم العقاري رقم 45027 - 61 ؛

احلقوق العينية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 ؛

رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2020 ؛

رسم عدلي لتنازل كلي مؤرخ في 25 أغسطس 2020 ؛

رسم عدلي لتنازل عن واجب مؤرخ في 25 أغسطس 2020 ؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 25 أغسطس 2020 ؛

تصريح نائب اجلماعة الساللية ملدشر عزيب بولعيش مؤرخ في 

21 سبتمبر 2020 ؛

املقرر إلجراء عملية التحديد 2 فبراير 2020 على الساعة الواحدة زواال ؛

مطلب رقم 26715 - 61

تاريخ اإليداع : 3 ديسمبر 2020 ؛

طالبة التحفيظ : شركة اكري اجحا ش م م ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " غرسة سيدي احلسن و حمري الشارفة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مليكة "

نوعه : ارض فالحية بها بناية قدمية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية سيدي اليماني

احملل املدعو مدشر البرانة ؛

مساحته : 67 هــ تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : خندق دكارة ؛

شرقا : واد سالم ؛

جنوبا : احمد الكويشة و احلاج محمد البريتي ؛

غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

عقد موتق مؤرخ في 27 اكتوبر 2020 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 مارس 2008 ؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يناير 2008 ؛

رسم استمرار املللك عدلي مؤرخ في 7 فبراير 2008 ؛

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 24 يناير 2001 ؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 1992 ؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11ابريل1991 ؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 1990 ؛

صورة شمسية من رسم احصاء عدلي مصادق عليها بتاريخ 1 اكتوبر 1998 ؛

10 - صورة شمسية من اراثة عدلية مصادق عليها بتاريخ 25 أغسطس 1997 ؛

11 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 26 فبراير 1987 ؛

12 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 18 ابريل 1985 ؛

13 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 1975 ؛

14 - وكالة عدلية مؤرخة في 21 أغسطس 1996 ؛

15 - وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 26 يوليو 1994؛

16 - وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 25 سبتمبر 2000 ؛

17 - وكالة عدلية مؤرخة في 15 سبتمبر 2004 ؛

18 وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 27 يوليو 2007 ؛

19 - وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 16 أغسطس 2007 ؛

20 - وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 26 يناير 2000 ؛

املقرر إلجراء عملية التحديد 3 فبراير 2021 على الساعة التاسعة صباحا ؛

مطلب رقم 26716 - 61

تاريخ اإليداع : 3 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد السالم بن شعيب ابضالس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية الرهراه " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابضالس "

نوعه : ارض فالحية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القرويية البحراويني

احملل املدعو فدان شابو ؛

مساحته : 32أر 56 س تـقـريـبـا؛
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اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 32192 - 61 ؛

جنوبا : طريق ؛

غربـا : مورو عمر ؛

احلقوق العينية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2018 ؛

صورة شمسية من رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 2018 ؛

املقرر إلجراء عملية التحديد 3 فبراير2021 على الساعة العاشرة صباحا ؛

مطلب رقم 26717 - 61

تاريخ اإليداع : 3 ديسمبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد السالم ابضالس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية الرهراه " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدية الرهراه "

نوعه : ارض فالحية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني 

باحملل املدعو فدان تشابو ؛

مساحته : 31أر 22 س تـقـريـبـا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : الرسم العقاري 32192 - 61 ؛

جنوبا : طلب التحفيظ ؛

غربـا : ملك عمر مورو ؛

احلقوق العينية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2018 ؛

صورة شمسية لرسم عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 2018 ؛

املقرر إلجراء عملية التحديد 3 فبراير 2021 على الساعة احلادية عشر صباحا ؛

مطلب رقم 26718 - 61

تاريخ اإليداع : 3 ديسمبر 2020؛

طالب التحفيظ : رشيد مضماضي بن احمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " غرسة الدار " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض احلجر"

نوعه : ارض فالحية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة؛ 

احملل املدعو دوار البور ؛

مساحته : 13أر 24 س تـقـريـبـا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 32195 - 61 ؛

شرقا : عزيبو عبد العزيز ؛

جنوبا : اللنجري حبيبة ؛

غربـا : اللنجري عبد اهلل ؛

احلقوق العينية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 6 ماي 2019؛

تنازل بدون عوض مؤرخ في 10يوليو 2019 ؛

نسخة من رسم تسليم حظ بدون عوض مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 ؛

نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 ؛

نسخة من رسم موجب ثبوت اختصاص عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 ؛

نسخة من رسم موجب احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 ؛

املقرر إلجراء عملية التحديد 3 فبراير 2021 على الساعة الثانية عشر زواال ؛

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " احمد اركتوت "

مطلب رقم 25492 - 61 و الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1101 مؤرخة في 25 فبراير 2020

مبقتضى مطلب اصالحي 23 نوفمبر 2020. فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى " احمد اركتوت " موضوع مطلب التحفيظ رقم 25492 - 61

مقاطعة  لطنجة،  احلضرية  اجلماعة  أصيلة،  طنجة  بعمالة  الواقع 

بني مكادة، احملل املدعو " السويحل "، تتابع إلى غاية يومه في اسم 

لتصبح  احلدود  تغيير  مع  ؛  بها  املصرح  باملساحة  ؛  التحفيظ  طالب 

من جهة الشمال الطريق اجلنوب عمار كميلي الشرق ماجدة الزوجال 

التوزاني الغرب الطريق عوضا عن احلدود املصرح بها عند إيداع مطلب 

التحفيظ السالف الذكر، و الكل استنادا الى الوثائق السابق إيداعها 

تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور أعاله. 

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

عبد احلي السباعي.   
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12942 - 65

تاريخ اإليداع  : 04 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

- السيد مندوب أمالك الدولة مبراكش

- الدولة امللك اخلاص -  بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اوغلي 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اوغلي 2". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز جماعة امغراس دوار أوالد بوعلي 

مساحته : 20 هك 80 آ تقريبا. 

حدوده : شماال : شعبة ثالث جتدامي  

شرقا : طريق عمومية  

جنوبا : احلسني بن إبراهيم  

غربا : حلسن بن هاموس ، ورثة ايت عدي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- اجلريدة الرسمية عدد 3170بتاريخ فاحت غشت 1973 املنشور بها القرار 

الوزاري املشترك رقم 73 - 779 بتاريخ 30 يوليوز 1973 بتعيني العقارات 

املنقولة ملكيتها الى الدولة وحتديد تاريخ الشروع في حيازتها .

 - نسخة موجزة تتعلق مبلك الدولة عدد 826 -  قروي )جزء( صادرة عن 

مندوب أمالك الدولة مبراكش.

2021 على الساعة  04 فبراير   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11  و00 دقيقة.

مطلب رقم 12943 - 65

تاريخ اإليداع  : 04 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ  : 

-  السيد مندوب أمالك الدولة مبراكش

- الدولة امللك اخلاص -  بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اوغلي 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اوغلي 1". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز جماعة امغراس دوار أوالد بوعلي 

مساحته : 05 هك 19 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : االحباس  

شرقا : الرسمني العقاريني عدد 38010 - م و 15871 - م  

جنوبا : الدولة  - امللك اخلاص  -   

غربا : الرسم العقاري عدد 38010 - م.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 - اجلريدة الرسمية عدد 3170بتاريخ فاحت غشت 1973 املنشور بها القرار 

1973 بتعيني العقارات  30 يوليوز  779 بتاريخ   - 73 الوزاري املشترك رقم 

املنقولة ملكيتها الى الدولة وحتديد تاريخ الشروع في حيازتها .

 - نسخة موجزة تتعلق مبلك الدولة عدد 826 -  قروي )جزء( صادرة عن 

مندوب أمالك الدولة مبراكش.

2021 على الساعة  04 فبراير   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10  و00 دقيقة.

مطلب رقم 12944 - 65

تاريخ اإليداع  : 04 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

- السيد مندوب أمالك الدولة مبراكش

- الدولة امللك اخلاص -  بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة يوسف بن تاشفني ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة يوسف بن تاشفني ". 

مشتمالته : مدرسة بها بنايات. 

موقعه : اقليم احلوز جماعة اغواطيم .

مساحته : 00 هك 27 آ 37 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية. 

شرقا : رقية أمري .

جنوبا : طريق عمومي .

غربا : طريق عمومي .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- نسخة موجزة من كناش احملتويات اخلاصة مبلك الدولة عدد 2374 - 

حضري بتاريخ 15 يناير 2019

2021 على الساعة  03 فبراير   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11  و00 دقيقة.

مطلب رقم 12945 - 65

تاريخ اإليداع  : 04 ديسمبر 2020.

طالبتا التحفيظ : 

1 -  السيدة غرنيط هند

2 -  السيدة غرنيط سلوى مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تامنسا 2 ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" : تامسنا 2". 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ومسكن. 

موقعه : اقليم احلوز جماعة اغمات مزارع الظهرة .

مساحته : 07 هك 00 آ 00 س تقريبا. 
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حدوده : 

شماال : احلسن بن حلسن  

شرقا : ورثة عبد اهلل بن عالل .

جنوبا : محمد بن جامع .

غربا : احلسني بن بوجمعة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 121 428 كناش رقم  359 صحيفة   -  رسم هبة عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 21 ديسمبر 2007 توثيق مراكش.

 - وكالة عرفية  صادرة عن السيدة غرنيط سلوى مؤرخة في 25 فبراير 2009.

السيدة غرنيط هند مؤرخة في - وكالة عرفية مؤرخة  صادرة عن   

25 فبراير 2009

2021 على الساعة  03فبراير   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ   

13  و30 دقيقة.

مطلب رقم 12946 - 65 

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تالمومن 6 ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تالمومن 6 ". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

إبراهيم احملل املدعو  : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي  موقعه 

تالمومن . 

مساحته : 00هـ 52  آ 20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوكايو موالي عمر، ورثة موالي حسني بيا  

شرقا : شعبة ، بوكايو موالي عمر 

جنوبا : بوكايو احلسني ، ورثة ايت باها بن عبد السالم ، 

غربا : احيمدة بوتعتيل ، ورثة احلسني بيا 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد. 

2021 على الساعة  10 فبراير   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12947 - 65 

تاريخ اإليداع : 7 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "توخربني لوطا 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "توخربني لوطا 2". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو تالمومن . 

مساحته : 20 آ 10 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة بوجا 

شرقا : طريق عمومية 

جنوبا : ورثة موالي بن اسماعيل 

غربا : محمد امغار علي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : : 10 فبراير 2021 على الساعة 

11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12948 - 65 

تاريخ اإليداع : 7 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "توخربني لوطا 3".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "توخربني لوطا 3". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت  جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو تالمومن . 

مساحته : 10 آ 10 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مصرف 

شرقا : موالي حلسن بن خديجة 

جنوبا : تشتوكت موالي الطاهر 

غربا : ايت بن عمر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد. 

2021 على الساعة  10 فبراير   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

12 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12949 - 65 

تاريخ اإليداع : 7 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "توخربني لوطا 4".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "توخربني لوطا 4". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو تالمومن . 

مساحته : 3 آ 90 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر 

شرقا : ورثة اللة هتوم 
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جنوبا : ورثة بوجة 

غربا : محمد اجلنان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : : 10 فبراير 2021 على الساعة 

13 و00 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18112  - 68

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020.

طالبتا التحفيظ : 

1 - حادة كرمي بنت اسماعيل.

2 - حكيمة كرمي بنت اسماعيل.

بصفتهن شريكتني على الشياع بنسبة متساوية بينهن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كرمي".

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول.

موقعه : إقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي ايت بنسعيد 

الزنقة 02 الرقم 03.

مساحته : 47 سنتيارتقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 30939 - 68؛

جنوبا : عبد اهلل حميري بن محمد؛              

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

- عقد موثق بتاريخ 17 أغسطس 2020.

- رسم شراء عدلي بتاريخ 15 فبراير 2019 مضمن بعدد 374 صحيفة 491.

 308 بعدد  مضمن   2001 أغسطس   17 بتاريخ  عدلي  شراء  رسم   -

صحيفة 344.

- شهادة ادارية عدد 078 - 2020 بتاريخ 09 نوفمبر 2020.

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18113  - 68

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - رابحة مبسوط بنت الكبير.

2 - وفاء الرامي بنت محمد.

3 - براء الرامي بن محمد.

4 - أيوب الرامي بن محمد.

5 - محمد أمني الرامي بن محمد.

6 - ياسر الرامي بن محمد.

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 9 أسهم من أصل 72 لألولى 

و 14 أسهم من أصل ذلك للثالث و الرابع و اخلامس و السادس و 07 

أسهم من أصل ذلك للثانية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الفيضات 1 و 2".

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة بني وكيل احملل 

املدعو اوالد موسى.

مساحته : 01 هكتار 89 آر 05 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

القطعة األولى : 

شماال : رمزي بوزكري- مطلب التحفيظ عدد 32761 - 10؛

شرقا : الطريق االقليمية رقم 2303؛

جنوبا : نامق احلاج صالح- مطلب التحفيظ عدد 32684 - 10؛              

غربا : شعبة؛

القطعة الثانية : 

شماال : رمزي بوزكري- مطلب التحفيظ عدد 32761 - -10 شعبة؛

شرقا : شعبة؛

جنوبا : نامق احلاج صالح- مطلب التحفيظ عدد 32684 - 10؛              

غربا : مطلب التحفيظ عدد 32743 - 10؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

 40 بعدد  مضمن   2020 فبراير   18 بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 114.

 2019 أبريل   15 بتاريخ  عدلي  اراثة  رسم  من  لنسخة  عادية  صورة   -

أصله بتاريخ 02 نوفمبر2013 مضمن بعدد 10 صحيفة 18.

- شهادة إدارية عدد 12 - 2020 بتاريخ 14 فبراير 2020.

- شهادة إدارية عدد 14 - 2020 بتاريخ 14 فبراير 2020.

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18114  - 68

تاريخ اإليداع : 10 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : بنداود لهامي بن عالل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بنداود".
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نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و مرافق بالسطح.

موقعه : إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت الراضي ايت التهامي.

مساحته : 78 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا : مسجد – املصطفى صواب؛

جنوبا : محمد بوعزة ايت زينة؛              

غربا : عالل عركابي؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 11 فبراير 1997 مضمن بعدد 51 صحيفة 78.

- شهادة إدارية عدد 084 - 2020 بتاريخ 19 نوفمبر 2020.

على   2021 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

عبد الوهاب مسرار   

محافظة سيدي سليمان

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى ›› اليرموك ‹‹

موضوع مطلب رقم 6394 - 13 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

بإقليم  الكائن   13  -  6394 رقم  املطلب  ذي  اليرموك‹‹   ‹‹ املسمى  امللك 

ودائرة سيدي سليمان ،اجلماعة القروية أوالد بنحمادي دوار بوتابث، 

تتابـع من اآلن فصاعدا مبساحة قدرها 02 هـ 53 أرا 02 س   بدال من 

املساحة املصرح بها عند إدراج املطلب وذلك  مبقتضى نفس العقود 

املودعة سابقا تأييدا  ملطلب التحفيظ املذكور وكذا : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في  فاحت شعبان 1440 هـ املوافق 07 أبريل 2019 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان،

محمد احلسناوي   

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30851 - 72 

تاريخ اإليداع : فاحت ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ :  اجلياللي اعبيدي بن العياشي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك اعبيدي "

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير احلي اجلديد.

مساحته : 01 آر 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : بوصبير حسن؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : ورثة موريد مسعود.

أصل امللك ׃

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 232 صحيفة 150 كناش األمالك رقم 

42 في 29 اغسطس 1981 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 565 صحيفة 470 كناش األمالك رقم 

36 بتاريخ 22 ديسمبر 1979 توثيق ابن جرير.

431 سجل  472 صحيفة  - ملحق رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 

األمالك 121 بتاريخ 27 يوليو 2020 توثيق ابن جرير

- رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 306 صحيفة 208 سجل التركات 16 

بتاريخ 25 أبريل 2004 توثيق ابن جرير

- رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 246 صحيفة 201 سجل األمالك 

55 بتاريخ 17 مارس 2005 توثيق ابن جرير

على   2021 فبراير   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف  صباحا.

مطلب رقم 30852 - 72 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

- حسن النعانعي بن عباس بنسبة 01 - 02؛

- سهام السماعلي بنت احملجوب بنسبة 01 - 02؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك حسن "

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقيني علويني ومرافق بالسطح

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير احلي اجلديد.

مساحته : 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : عبد اجلليل خلضر؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : عثمان بن عبد اجلليل؛

غربا :   حسن كرمات.

أصل امللك ׃

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 186 صحيفة 134 سجل األمالك 102 

في 06 مارس 2014 توثيق ابن جرير.
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سجل   235 صحيفة   177 بعدد  ضمن  عدلي  بنظير  شراء  رسم   -

األمالك العقارية 123 بتاريخ 03 مايو 2019 توثيق ابن جرير.

 104 79 سجل األمالك  75 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 25 فبراير 2014 توثيق ابن جرير

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 221 صحيفة 217 سجل األمالك رقم 

185 بتاريخ 19 سبتمبر 2012 توثيق مراكش

-  نسخة من رسم شراء عدلي ضمن  أصلها بعدد 359 صحيفة 304 

سجل األمالك رقم 71 بتاريخ 26 فبراير 2008 توثيق ابن جرير

-  نسخة من رسم شراء عدلي ضمن  أصله حتت عدد 75 صحيفة 79 

كناش األمالك رقم 104 بتاريخ 25 فبراير 2014 توثيق ابن جرير

-  نسخة من رسم شراء عدلي ضمن  بعدد 432 صحيفة 359 سجل 

األمالك رقم 71 بتاريخ 29 فبراير 2008 توثيق ابن جرير

-  نسخة من رسم شراء عدلي ضمن  أصلها بعدد 221 صحيفة 217 

كناش األمالك رقم 185 بتاريخ 19 سبتمبر 2012 توثيق مراكش

-  نسخة من رسم شراء عدلي املضمن أصله بعدد 560 صحيفة 390 

كناش األمالك عدد 102 بتاريخ 10 مارس 2015 توثيق ابن جرير

- ملحق رسم شراء بنظير عدلي ضمن بعدد 253 صحيفة 389 سجل 

األمالك رقم 117 بتاريخ 12 ديسمبر 2017 توثيق ابن جرير

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30853 - 72 

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020.

طالبة التحفيظ : سميرة ساقي بنت مومن؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك سميرة "

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقيني علووين ومرافق بالسطح

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير حي إفريقيا.

مساحته : 66 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : زنقة؛

شرقا : لفغيري عالل بن أحمد؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 14077 - 72؛

غربا :  عبد اهلل خلضري.

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 478 صحيفة 390 سجل األمالك 54 

في فاحت يناير 2005 توثيق ابن جرير.

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف  صباحا.

مطلب رقم 30854 - 72 

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : أحمد بلعزيري بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " منارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "منارة "

نوعه ׃ ارض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة راس العني دوار أوالد الراحل.

مساحته : 11 آر 09 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : الرويشي محمد، ورثة عبد النبي بن اجلياللي؛

شرقا : الرويشي محمد، الطريق الوطنية رقم 08؛

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 08، أحمد القرشاوي؛

غربا :  ورثة عبد النبي بن اجلياللي.

أصل امللك ׃

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 250 صحيفة 252 كناش األمالك عدد 

302 في 14 نوفمبر 2020 توثيق مراكش.

426 كناش أمالك  362 صحيفة  -  رسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 

294 في 07 فبراير 2020 توثيق مراكش.

على   2021 فبراير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30855 - 72 

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : الدولة " امللك اخلاص" في شخص ممثلها القانوني؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك الدولة إعدادية النهضة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الدولة إعدادية النهضة "

نوعه׃ ارض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير حي  اجملد.

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : الطريق

شرقا : ورثة شايب عينو، العربي بلكمالت ؛

جنوبا : ورثة شايب عينو، العربي بلكمالت ؛

غربا :  اخلدري عائشة.
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أصل امللك ׃

-  صورة طبق األصل لرسم إستمرار عدلي ضمن   بعدد 109 صحيفة 

159 سجل األمالك 114 في 21 أكتوبر 2016 توثيق ابن جرير.

91 سجل  78 صحيفة  بعدد  إستمرار عدلي ضمن  لرسم  -  ملحق 

األمالك 127 بتاريخ 27 ديسمبر 2019 توثيق ابن جرير.

 62 62 كناش رقم  50 صحيفة  -  رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 

بتاريخ 16 يوليو 2020 توثيق قلعة السراغنة.

-  صورة طبق األصل لرسم شراء بنظير عدلي ضمن  بسجل األمالك 

حتت عدد 183 صحيفة 200 بتاريخ 09 اغسطس 1994 توثيق ابن جرير.

- نظير لقرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة حتت عدد 01 - 2020 

بتاريخ 13 فبراير 2020

على   2021 فبراير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة     

محافظة املضيق- الفنيدق

مطلب رقم 1914 - 76

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020. 

 طالب التحفيظ : السيد محمد شقرون بن محمد؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك شقرون" ؛       

نوعـه : أرض فالحية .

احملل  الفنيدق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

املدعو  دير الشجرة.

مساحتـه :  53 آر 45 س تقريبا؛

حـدوده :

شماال : ورثة السعيدي؛

شرقا : فاطمة الدبدي؛

جنوبا : احلسني املعلم يونس؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

 1428 القعدة  ذي  من   25 في  مؤرخ  عدلي  مساحة  تصحيح  رسم 

املوافق لـ 06 ديسمبر 2007؛

نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 من جمادى األولى 1430 املوافق 

لـ 11 مايو 2009؛

شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية الفنيدق 

حتت عدد 206 - 19 مؤرخة في 31  ديسمبر  2019.

وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 04  ديسمبر  2020؛ 

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11:30 صباحا . 

مطلب رقم 1915 - 76

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020. 

 طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة الدبدي الصغير بنت أحمد؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الدبدي الصغير " ؛       

نوعـه : أرض فالحية .

: عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية الفنيدق مدشر  موقعـه 

عزفة احملل املدعو دير الفتحة.

مساحتـه : 24 آر 61 س تقريبا؛

حـدوده :

شماال : ورثة السعيدي؛

شرقا : اخلندق؛

جنوبا : ورثة بلعياشي؛

غربا : محمد شقرون و من معه ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 رجب 1429 املوافق لـ 14 يوليو 2008؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ربيع الثاني 1436 املوافق لـ 26 يناير 2015؛

شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية الفنيدق 

حتت عدد 205 - 19 مؤرخة في 31  ديسمبر  2019.

نسخة مطابقة للسجل التجاري مؤرخة في 14 يناير 2020؛

وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 04  ديسمبر  2020؛ 

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12:30 ظهرا. 

مطلب رقم 1916 - 76

تاريخ اإليداع : 08 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ : الشركة املسماة "مونوكروم" ش.م.م ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " MODAY" ؛             

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو : 

جامع تاسيست الدريوات.

مساحتـه : 06 هـ 68 آر 75 س تقريبا؛
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حـدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد 39557 - 19؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 9139 - 79؛

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد 20026 - 19 و 20025 - 19؛

غربا : مطالب التحفيظ عدد: 10087 - 19 ، 10784-19 ، 10288 - 19 

. 19 - 19634 ، 76 - 10286،

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في - صورة شمسية مصادق عليها   1

11 من رجب 1404 املوافق لـ 13 أبريل 1984؛

2 - عقد شراء عرفي مؤرخ في 15 اغسطس 1988؛

2019 محرر من طرف ذ.  19 سبتمبر  3 - عقد بيع توثيقي مؤرخ في 

عبد اخلالق الصبيحي موثق بتطوان؛

4 - صورة شمسية مصادق عليها لشهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة 

عن اجلماعة احلضرية مرتيل حتت عدد 2175 مؤرخة في 26 - 09 - 2019؛

5 - صورة شمسية مصادق عليها للنظام االساسي للشركة بتاريخ 

24 ديسمبر 2019؛

6 - التزام عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 07 ديسمبر 2020.

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  11:30صباحا. 

مطلب رقم 1917 - 76

تاريخ اإليداع :  08 ديسمبر 2020. 

 طالبة التحفيظ : السيدة سلمى كارولني جان لراط  ؛

االسم الذي اعطته طالبة التحفيظ للملك  :  " سلمى" ؛             

نوعـه : أرض بها فيال من طابق أرضي و حديقة.

احملل  املضيق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

املدعو : سانية الطريس.

مساحتـه :  04 آر تقريبا؛

حـدوده : 

شماال :  مطلب التحفيظ عدد 13197 - 19؛

شرقا :  الرسم العقاري عدد 19633 - 19؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : الشارع .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 -  نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 محرم 1412 املوافق لـ 17 يوليو 1991؛

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 رمضان 1420 املوافق لـ 15 ديسمبر 1999؛

3 -  نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 رمضان 1420 املوافق لـ 15 ديسمبر 1999؛

4 - رسم تصحيح مساحة عدلي مؤرخ في 19 من جمادى األولى 1439 

املوافق لـ 06 فبراير 2018؛

املغربية  اجلنسية  لشهادة  عليها  مصادق  غير  شمسية  صورة   -  5

رقم  حتت  بالرباط  االبتدائية  باحملكمة  العامة  النيابة  عن  صادرة 

التسجيل 2018 - 144 ج مؤرخة في 15 - 03 - 2018؛

6 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في 22 من ذي القعدة 1440 املوافق لـ 25 

يوليو 2019؛

7 -  رسم ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في 24 من صفر 1442 املوافق 

لـ 12 أكتوبر 2020؛

احلضرية  اجلماعة  عن  صادرة  التحفيظ  أجل  من  إدارية  شهادة   -  8

املضيق حتت عدد 79 - 2019 مؤرخة في 17 - 07 - 2019.

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة   00  : 09 صباحا  . 

مطلب رقم 1918 - 76

تاريخ اإليداع :  08 ديسمبر 2020. 

طالب التحفيظ  :  السيد يوسف الكامل بن عبد السالم؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  :  " الكامل" ؛             

نوعـه : أرض عارية.

حومة  مرتيل  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

السواني الرميالت احملل املدعو  :  ظهر احلساني.

مساحتـه :  01 آر 20 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال :  اسريح عبد السالم؛

شرقا :  املفضل العطار؛

جنوبا : طريق عرضها 4 أمتار؛

غربا : طريق عرضها 5 أمتار.

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل امللك : 

1 -  صور شمسية مصادق عليها من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 

07 ذي القعدة 1425 املوافق لـ 20 ديسمبر 2004؛

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 من ذي احلجة 1432 املوافق لـ 25 نوفمبر 2011؛

3 -  رسم ملحق بتصحيح احلدود عدلي مؤرخ في 25 من صفر 1441 

املوافق لـ 24 أكتوبر 2019؛

4 -  التزام و تصريح عرفي مؤرخ في 21 - 10 - 2019؛

احلضرية  اجلماعة  عن  صادرة  التحفيظ  أجل  من  إدارية  شهادة   -  5

مرتيل حتت عدد 2576 مؤرخة في 20 - 11 - 2019.

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة   00  : 10 صباحا  . 

مطلب رقم 1919 - 76

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : الشركة  املسماة " كونزي" ش.م.ع ؛

االسم الذي اعطته طالبة التحفيظ للملك : " كونزي 1" ؛             
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نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية املضيق احملل املدعو : 

بوزغالل فدان الطويلب.

مساحتـه : 24 آر 25 س تقريبا؛

حـدوده :

شماال : طالبة التحفيظ، الرسم العقاري عدد 1106 - 76؛

شرقا : محمد احلجام؛

جنوبا : فطومة احلجام؛

غربا :  الرسم العقاري عدد 1105 - 76 .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

في مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  عليها  مصادق  شمسية  صورة   -  1

 22 من ذي احلجة 1307 املوافق لـ 22 أغسطس 1954؛

في مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  عليها  مصادق  شمسية  صورة   -  2

 22 من ذي احلجة 1307 املوافق لـ 22 أغسطس 1954؛

3 - صورة شمسية مصادق عليها لنظير مقاسمة عدلي مؤرخ في 

16 من شوال 1435 املوافق لـ 13 أغسطس 2014؛

4 - صورة شمسية مصادق عليها لرسم اختصاص عدلي مؤرخ في 

23 من رجب 1436 املوافق لـ 12 مايو 2015؛

5 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في 22 من صفر 1441 املوافق لـ 21 أكتوبر 2019؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 من صفر 1441 املوافق لـ 24 أكتوبر 2019؛

7 - نسخة مطابقة للسجل التجاري مؤرخة في 12 - 10 - 2020؛

عدلي  تصحيحي  ملحق  لرسم  عليها  مصادق  شمسية  صورة   -  8

مؤرخ في 17 من ربيع األول 1442 املوافق لـ 03 نوفمبر 2020؛

احلضرية  اجلماعة  عن  صادرة  التحفيظ  أجل  من  إدارية  شهادة   -  9

املضيق حتت عدد 147 - 2020 مؤرخة في 26-11-2020.

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 :11 صباحا  . 

مطلب رقم  1920 - 76

تاريخ اإليداع : 09 ديسمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : الشركة  املسماة " كونزي" ش.م.ع ؛

االسم الذي اعطته طالبة التحفيظ للملك : " كونزي 2" ؛             

نوعـه : أرض فالحية.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية املضيق احملل املدعو : 

بوزغالل فدان الطويلب.

مساحتـه : 24 آر 25 س تقريبا؛

حـدوده :

شماال : حفيظة احلجام؛

شرقا : محمد احلجام؛

جنوبا : سي محمد احلجام ؛

غربا :  الرسم العقاري عدد 1105 - 76 .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

في مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  عليها  مصادق  شمسية  صورة   -  1

1954؛ أغسطس   22 لـ  املوافق   1307 احلجة  ذي  من   22

في مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  عليها  مصادق  شمسية  صورة   -  2

22 من ذي احلجة 1307 املوافق لـ 22 أغسطس 1954؛

3 - صورة شمسية مصادق عليها لنظير مقاسمة عدلي مؤرخ في 

16 من شوال 1435 املوافق لـ 13 أغسطس 2014؛

4 - صورة شمسية مصادق عليها لرسم اختصاص عدلي مؤرخ في 

04 جمادى الثانية 1436 املوافق لـ 24 مارس 2015؛

5 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 29 من صفر 1442 املوافق لـ 17 أكتوبر 2020؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ربيع األول 1442 املوافق لـ 21 أكتوبر 2020؛

 1442 17 من ربيع األول  7 - رسم ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في 

املوافق لـ 03 نوفمبر 2020؛

املوافق  1442 الثاني  ربيع  من   18 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  8

لـ 04 ديسمبر 2020؛

احلضرية  اجلماعة  عن  صادرة  التحفيظ  أجل  من  إدارية  شهادة   -  9

املضيق حتت عدد 146 - 2020 مؤرخة في 26 - 11  - 2020.

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 :12 صباحا  . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق -  الفنيدق

عبد العزيز عاكف    

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5114 - 77

تاريخ اإليداع : 07 ديسمبر 2020

طالب  التحفيظ : ميمون جفجاف بن سعيد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » جفجاف «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » جفجاف«؛ 

نوعه : أرض عارية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة وجدة ،  حي سي خلضر ، زنقة ب41 رقم 26 ؛

مساحته : 01 ار 29 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده :

شماال : عيساوي محمد ؛

شرقا : الرسمان العقاريان عدد: 52834 - 02 و52835 - 02 ؛
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جنوبا : يحيى بوزيد ؛

غربا : طريق عمومية بعرض ستة امتار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدد 338 كناش 174 صحيفة 361 مؤرخ في 09 مارس 2020  ؛

2 - شهادة ادارية عدد72 بتاريخ : 25 فبراير 2020؛

3 - وكالة عرفية بتاريخ : 21 - 07 - 2020 ؛ 

تاريخ إجراء عملية التحديد : 08 فبراير 2021 على الساعة التاسعة  

والنصف  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد بالنيابة: 

هشام املومني    

محافظة اشتوكة  -  ابت باها

مطلب رقم 5727 - 80

تاريخ اإليداع :  04 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :   رشيد شاكر بن احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " رشيد 2 "

نوعه :  أرض بها بناية من طابق سفلي ،

موقعه : دوار توشمعال ، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة 

- أيت باها

مساحته : 01 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : حسن ميميد ؛   

جنوبا : الكلوش علي ؛  

غربا :  طريق؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 186صحيفة 185 كناش األمالك رقم 

20 بتاريخ 17 - 01 - 2012.

-  صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 16 - 11 - 2011.

-  رخصة اإلصالح و الترميم مؤرخة في 12 - 12 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت 03 فبراير 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5728 - 80

تاريخ اإليداع :  04 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :   عبد الهادي أبضار بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك النادر "

نوعه :  أرض عارية ،

موقعه : دوار القصبت ، اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة - أيت 

باها

مساحته : 01 ار 75 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد هرباز ؛

شرقا : هنية هاموم بنت سالم ؛   

جنوبا : طريق ؛  

غربا :  طريق؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

-  عقد بيع ثابت التاريخ مؤرخ في 30 - 04 - 2019.

-  صورة طبق األصل لعقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 10 - 05 - 2006.

 -  صورة شمسية لرسم إراثة عدلي.

تاريخ التحديد املؤقت 03 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5729 - 80

تاريخ اإليداع :  07 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :   أحمد كرميي بن مبارك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك كرميي "

نوعه :  أرض عارية ،

إقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  اذاومحند،  ادازن  دوار   : موقعه 

أشتوكة - أيت باها

مساحته : 93 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : كنز احلسني ؛

شرقا : طريق ؛   

جنوبا : ورثة أيت سي همو ؛  

غربا :  عبد اهلل الباز و زينة املتوكل و عبد اهلل اولكيل؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

-  عقد بيع عرفي مؤرخ في 13 - 01 - 2017.

- صورة شمسية لرسم قسمة عدلي ضمن بعدد 378 سجل األمالك 

عدد 37 بتاريخ 16 - 10 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت 08 فبراير 2021 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم 5730 - 80

تاريخ اإليداع :  07 ديسمبر 2020

طالبو التحفيظ : 

1 -  عبد القادر القرقار بن محمد، بنسبة 2 - 7.

2 -  إبراهيم القرقار بن محمد ، بنسبة 2 - 7.

3 -  عبد اهلل القرقار بن محمد ، بنسبة 2 - 7.

4 -  عائشة القرقار بنت محمد ، بنسبة 1 - 7.
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 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " تبحيرت ادوار 2 "

 نوعه :  أرض فالحية ،

الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة   ، اذاومحند  علي  تلحاج  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة - أيت باها

مساحته : 15 ار 35 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : أيت بودكوس ؛   

جنوبا : طريق ؛  

غربا :  أحمد أوبريك؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 -  رسم إستمرار ضمن بعدد 138 كناش األمالك 57 بتاريخ 02 - 06 

.2018 -

تاريخ التحديد املؤقت 08 فبراير 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5731 - 80

تاريخ اإليداع :  07 ديسمبر 2020

طالبو التحفيظ : 

1 -  عبد القادر القرقار بن محمد، بنسبة 2 - 7.

2 -  إبراهيم القرقار بن محمد ، بنسبة 2 - 7.

3 -  عبد اهلل القرقار بن محمد ، بنسبة 2 - 7.

4 -  عائشة القرقار بنت محمد ، بنسبة 1 - 7.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " تبحيرت ادوار  "

نوعه :  أرض فالحية ،

الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة   ، اذاومحند  علي  تلحاج  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة - أيت باها

مساحته : 41 ار 34 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اوعرو ؛

شرقا : أيت بيروك ؛   

جنوبا : طريق و بعضا الهروش احلسني ؛  

غربا :  مبارك أوبيهي؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

-  رسم إستمرار ضمن بعدد 137 كناش األمالك 54 بتاريخ 02 - 06 - 2018.

-  صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 350 صفحة 329 

سجل التركات رقم 20 بتاريخ 22 - 09 - 2005.

تاريخ التحديد املؤقت 08 فبراير 2021 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم 5732 - 80

تاريخ اإليداع :  08 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :   عزيز سالك بن محمد.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك سالك "

نوعه :  أرض عارية ،

موقعه : دوار اورتي ، اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة - أيت باها

مساحته : 92 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : شناوي فاطمة ؛

شرقا : شناوي فاضمة ؛   

جنوبا : محمد حكيمي ؛  

غربا :  طريق؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 -  عقد بيع عرفي مؤرخ في 17 - 10 - 2000.

 -  رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 101 سجل األمالك رقم 67 بتاريخ 

.2020 - 06 - 11

 -  رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 89 سجل األمالك رقم 58 بتاريخ 

.2019 - 01 - 21

 -  شهادة إدارية مؤرخة في 23 - 10 - 2000.

 -  تصريح بشرف مؤرخ في 26 - 10 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 08 فبراير 2021 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 5733 - 80

تاريخ اإليداع :  09 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :   مندوب أمالك الدولة بأكادير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " مدرسة ابن تومرت "

نوعه :  أرض عارية ،

موقعه : حي تني بيوكرى، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة - 

أيت باها

مساحته : 01 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احلاج محمد غيات ؛

شرقا : احلاج محمد غيات ؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا :  اومنار؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 -  صورة طبق األصل لرسم استمرار عدلي مضمن حتت عدد 651 ص 

421 سجل األمالك رقم 13 بتاريخ 27 - 05 - 2008.

 -  صورة طبق األصل لنسخة رسم اراثة عدلي مضمن اصلها حتت 

عدد 234 سجل األمالك رقم 06 بتاريخ 21 - 01 - 1992.

 -  صورة طبق االصل لعقد شراء عرفي مؤرخ في 17 - 11 - 2008.

 -  صورة طبق األصل لقرار باالذن للدولة في اقتناء قطعة ارضية مؤرخ 

في 16 - 10 - 2008.

تاريخ التحديد املؤقت 08 فبراير 2021 على الساعة 10 : 30
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مطلب رقم 5734 - 80

تاريخ اإليداع :  09 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :   احمد املودان بن احلاج محمد.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك املودان "

 نوعه :  أرض عارية ،

موقعه : مركز ايت باها ، اجلماعة الترابية ايت باها إقليم أشتوكة - 

أيت باها

مساحته : 01 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة املودان ؛

شرقا : املودان احلاج محمد ؛   

جنوبا : الواد ؛  

غربا :  طريق؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 -  نسخة رسم مبادلة عدلي مضمن حتت عدد 618 ص 382  سجل 

األمالك رقم 02 بتاريخ 08 - 04 - 2013.

 -  عقد مبادلة عرفية مؤرخة في 25 - 04 - 2008.

 -  وكالة عرفية مؤرخة في 30 - 11 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 08 فبراير 2021 على الساعة 09 : 00

مطلب رقم 5735 - 80

تاريخ اإليداع :  09 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :   احمد املودان بن احلاج محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك املودان 2"

 نوعه : أرض عارية محاطة بسور بها بناية من سفلي وطابقني علويني ،

موقعه : مركز ايت باها ، اجلماعة الترابية ايت باها إقليم أشتوكة - 

أيت باها

مساحته : 01 ار 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج محمد بن علي ؛

شرقا : املودن عمر ؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا :  الواد؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

318  سجل  646 ص  -  نسخة رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 

األمالك رقم 14 بتاريخ 23 - 03 - 1964.

-  اشهاد بتسليم بقعة ارضية عرفية مؤرخة في 25 - 05 - 1988.

-  وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 19 - 11 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 08 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5736 - 80

تاريخ اإليداع :  09 ديسمبر 2020

طالبا التحفيظ : 

1 - احلسني هرموش بن ابراهيم بنسبة 1 سهم من أصل 2 اسهم.

2 -  مينة بوعدي بنت أحمد بنسبة 1 سهم من أصل 2 اسهم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " دار أبوعدي "

 نوعه :  أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ،

موقعه : حي التوامة، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة - أيت باها

مساحته : 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : السعدية احلمرية ؛

شرقا : زينب احلمرية ؛   

جنوبا : أعطار محمد بن عمر ؛  

غربا :  طريق؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

-  رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 243 ص 155  سجل األمالك رقم 

14 بتاريخ 22 - 10 - 2008.

في  2017 مؤرخة   -  356 السكن عدد  لرخصة  األصل  -  صورة طبق 

.2017 - 12 - 25

مبثابة   2017  -  09  -  14 بتاريخ   184 عدد  لقرار  األصل  -  صورة طبق 

رخصة البناء مؤرخة في 14 - 09 - 2017.

تاريخ التحديد املؤقت 08 فبراير 2021 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 5737 - 80

تاريخ اإليداع :  09 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :   الطاهر جبارا بن علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك الطاهر"

نوعه :  أرض عارية،

موقعه : دوار تلبرجت ، اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة - 

أيت باها

مساحته : 80 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ولد احلسن أحمد ؛

شرقا : الطريق ؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا :  عبد اهلل مروك؛

احلقوق العينية :  ال شيء.
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أصل  امللك : 

 17 رقم  األمالك  سجل   368 عدد  حتت  مضمن  عدلي  شراء  رسم    -

بتاريخ 17 - 07 - 2017.

-  صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 12 - 02 - 2010.

تاريخ التحديد املؤقت 08 فبراير 2021 على الساعة 13 : 30

مطلب رقم 5738 - 80

تاريخ اإليداع :  09 ديسمبر 2020

 طالبة التحفيظ :   زينة بال بنت محمد.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك بال "

 نوعه :  أرض  بها بناية من سفلي وطابقني علويني ،

موقعه : زنقة النجاح ، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة - أيت باها

مساحته : 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة سيدي احلاج ابراهيم ؛

شرقا : القاصدي جامع ؛   

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4163 - 60 ؛  

غربا :  الزنقة؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 10 رقم  األمالك  سجل   503 عدد  حتت  مضمن  عدلي  شراء  رسم    -

بتاريخ 13 - 09 - 2005.

-  نسخة رسم شراء عدلي مضمن اصلها بعدد 408 ص 311 سجل 

االمالك 10 بتاريخ 13 - 07 - 2005.

-  قرار عدد 93 بتاريخ 25 - 11 - 2019 مبثابة اذن بتقسيم عقار مؤرخة 

في 25 - 11 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 08 فبراير 2021 على الساعة 15 : 30

مطلب رقم 5739 - 80

تاريخ اإليداع :  09 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :   ابراهيم فاضل بن احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك فاضل "

 نوعه :  أرض  عارية ،

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة   ، اوعلي  احلسن  ايت  حي   : موقعه 

أشتوكة - أيت باها

مساحته : 65 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زينب اسماعيلي ؛

شرقا : محمد بن علي ؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا :  ليفصال الطيب؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 70 رقم  األمالك  254 سجل  -  رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد   

بتاريخ 02 - 11 - 2020.

بتاريخ  67 االمالك  سجل   386 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم    -  

.2020 - 08 - 17

تاريخ التحديد املؤقت 09 فبراير 2021 على الساعة 15 : 30

مطلب رقم 5740 - 80

تاريخ اإليداع :  10 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : فاحت االنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك فضل اهلل 1 "

نوعه :  أرض  بها بناية من سفلي،

موقعه : حي تني بيوكرى ، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة - 

أيت باها

مساحته : 02 ار 18 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : عبد اهلل االنواري ؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا :  الطريق؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 -  صورة طبق األصل لرسم قسمة مراضاة عدلي مضمن حتت عدد 07 

ص 04  سجل األمالك رقم 07 بتاريخ 19 - 10 - 2005.

09 املسلمة بتاريخ   -  129 البناء عدد   -  صورة طبق األصل لرخصة 

.2009 - 05 - 07

 -  صورة طبق االصل لرخصة شغل األمالك البلدية العامة مؤرخة 

في 17 - 05 - 2009.

في  مؤرخة   2000  -  83 عدد  السكن  لرخصة  االصل  -  صورة طبق   

.2009 - 07 - 01

تاريخ التحديد املؤقت 09 فبراير 2021 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم 5741 - 80

تاريخ اإليداع :  10 ديسمبر 2020

طالبو التحفيظ :   

1 -  عبد اهلل االنواري بن محمد بنسبة 154 سهم من اصل 2304 سهم.

2 -  رقية بويه بنت بهي بنسبة 243 سهم من اصل 2304 سهم.

3 -  فاضمة االنواري بنت احلسن بنسبة 576 سهم من اصل 2304 سهم.

4 -  فاطمة افقير بنت عبد اهلل بنسبة 99 سهم من اصل 2304 سهم.

5 -  ابراهيم االنواري بن محمد بنسبة 154 سهم من اصل 2304 سهم.

6 -  زينة االنواري بنت محمد بنسبة 77 سهم من اصل 2304 سهم.

7 -  عائشة االنواري بنت محمد بنسبة 77 سهم من اصل 2304 سهم.

8 -  رقية االنواري بنت محمد بنسبة 77 سهم من اصل 2304 سهم.
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9 -  صفية االنواري بنت محمد بنسبة 77 سهم من اصل 2304 سهم.

10 -  خديجة االنواري بنت محمد بنسبة 77 سهم من اصل 2304 سهم.

11 - نعيمة االنواري بنت محمد بنسبة 77 سهم من اصل 2304 سهم.

12 - عبد احلكيم االنواري بن محمد بنسبة 154 سهم من اصل 2304 سهم.

13 - فاحت االنواري بن محمد بنسبة 154 سهم من اصل 2304 سهم.

14 -  السعدية االنواري بن محمد بنسبة 77 سهم من اصل 2304 سهم.

15 -  البشير االنواري بن محمد بنسبة 154 سهم من اصل 2304 سهم.

16 - جميلة االنواري بنت محمد بنسبة 77 سهم من اصل 2304 سهم.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ارض مسجد الفتح "

 نوعه :  أرض  عارية ،

 - إقليم أشتوكة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة   ، السبت  : طريق  موقعه 

أيت باها

مساحته : 11 ار 36 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : االنواري ابراهيم بعضا الرسم العقاري عدد 67490 - 09 بعضا 

ورثة االنواري محمد بن مبارك بعضا مطلب التحفيظ عدد 14178 - س ؛   

09 بعضا مطلب التحفيظ   - 21088 جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 

19158 - 09 ؛  

غربا :  الطريق؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 -  صورة طبق االصل لنسخة رسم اراثة عدلي مضمن حتت عدد 290 

ص 278 سجل التركات 12 بتاريخ 19 - 02 - 2004.

 -  صورة طبق االصل لشهادة ثبوت الشخصية مؤرخة في 23 - 12 - 2003.

 -  صورة طبق االصل لشهادة ثبوت الشخصية مؤرخة في 26 - 12 - 2003.

 -  صورة طبق االصل لشهادة ثبوت الشخصية مؤرخة في 26 - 12 - 2003.

 47 57 ص  بعدد  فريضة عدلي مضمن  رسم  االصل  -  صورة طبق   

سجل التركات 25 بتاريخ 02 - 01 - 2014.

 -  رسم صلح وتسليم عدلي مضمن بعدد 335 ص 170 سجل 23 

بتاريخ 20 - 07 - 1979.

 -  صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخة في 19 - 12 - 1969.

تاريخ التحديد املؤقت 09 فبراير 2021 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم 5742 - 80

تاريخ اإليداع :  10 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :   عبد الرحمان زبرار بن اليزيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك زبرار "

نوعه :  أرض  بها بناية من سفلي،

موقعه : مزارع دوار ايت سي سالم ، اجلماعة الترابية انشادن إقليم 

أشتوكة - أيت باها

مساحته : 90 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اجكال خالد ؛

شرقا : الطريق ؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا :  بوزمان احلسني؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 -  رسم استمرار امللكية عدلي مضمن حتت عدد 143 ص 174  سجل 

األمالك رقم 54 بتاريخ 20 - 10 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 09 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5743 - 80

تاريخ اإليداع :  10 ديسمبر 2020

 طالب التحفيظ :   عبد الرحمان زبرار بن اليزيد.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك زبرار 1 "

 نوعه :  أرض  عارية محاطة بسور،

موقعه : مزارع دوار ايت سي سالم ، اجلماعة الترابية انشادن إقليم 

أشتوكة - أيت باها

مساحته : 03 ار 95 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة موشان سعيد ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 4224 - 80 ؛   

جنوبا : ورثة اجكال سعيد ؛  

غربا :  ورثة اجكال سعيد؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 -  رسم استمرار امللكية عدلي مضمن حتت عدد 416 ص 489  سجل 

األمالك رقم 50 بتاريخ 03 - 10 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 09 فبراير 2021 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 5744 - 80

تاريخ اإليداع :  11 ديسمبر 2020

طالبو التحفيظ :   

1 -  ابراهيم اكمار بن محمد بنسبة 1 من اصل 4 سهم.

2 -  محمد اكمار بن ابراهيم بنسبة 1 من اصل 4 سهم.

3 -  احلسني اكمار بن ابراهيم بنسبة 1 من اصل 4 سهم.

4 -  فاطمة الزهراء اكمار بنت ابراهيم بنسبة 1 من اصل 4 سهم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك اكمار "

نوعه :  أرض  بها بناية من سفلي،

موقعه : مزارع دوار السطايح ، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة - أيت باها

مساحته : 03 هكتار 09 ار 01 سنتيار تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : الشعبة ؛

شرقا : ورثة احلسني بوارس ؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا :  محمد اغبالو؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 71 09 سجل األمالك رقم  -  رسم استمرار عدلي مضمن حتت عدد 

بتاريخ 16 - 11 - 2020.

-  رسم هبة عدلي مضمن حتت عدد 69 سجل األمالك رقم 71 بتاريخ 

.2020 - 11 - 23

تاريخ التحديد املؤقت 10 فبراير 2021 على الساعة 09 : 30

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

محمد بلقايد    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5107 - 81

تاريخ اإليداع  : 04 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : العربي الدرقاوي بن عاشور.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كرمة السباسب".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " كرمة السباسب".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر.

مساحته : 01 هـ 28 آر 84 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الدرقاوي فاطمة؛

شرقا : الدرقاوي ميلود؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 7386 - 16؛

 غربا : الواد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 200 ص 203 كناش العقار رقم 40 

بتاريخ 30 - 06 - 2017 توثيق تيفلت.

2. شهادة إدارية عدد 53 - 2020 - أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة 

مؤرخة في 26 - 10 - 2020.

على   2021 فبراير   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 5108 - 81

تاريخ اإليداع  : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : حمادي الكزري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكاف القطعة رقم 1".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكاف القطعة رقم 1".       

نوعه  : ارض فالحية بها مسكن من سفلي وبئر ومتجر.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت العسيري.

مساحته : 01 هـ 29 آر 51 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الدرقاوي بن موسى؛ محمد بن محمد بن اخلياطي؛

شرقا : طريق عمومية من ورائها ورثة الدرقاوي بن موسى؛ 

جنوبا : العربي بن عبو؛

غربا : طريق عمومية من ورائها ورثة حمو.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 13 رقم  العقار  140 كناش  144 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 09 - 04 - 2012 توثيق تيفلت.

 13 رقم  العقار  46 كناش  46 ص  2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 28 - 03 - 2012 توثيق تيفلت.

األولى  احلضرية  باملقاطعة  االمضاءات  مصححة  عرفية  3.وكالة 

جلماعة تيفلت بتاريخ 24 - 05 - 2007.

4. وكالة عرفية مصححة االمضاء باملقاطعة احلضرية األولى جلماعة 

تيفلت بتاريخ 11 - 08 - 2008.

األولى  احلضرية  باملقاطعة  االمضاءات  مصححة  عرفية  وكالة   .5

جلماعة تيفلت بتاريخ 14 - 05 - 2007.

6.رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 355 ص 296 كناش باقي الوثائق 

رقم 29 بتاريخ 21 - 09 - 2020 توثيق تيفلت.

أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة   - 2020  -  55 إدارية عدد  7.شهادة 

مؤرخة في 03 - 11 - 2020.

8. نسخة طبق األصل لقرار الترخيص بالبناء رقم 24 بتاريخ 20 - 11 - 2014 

عن جماعة مقام الطلبة

9. نسخة طبق األصل لتصميم البناء غير قابل للتغيير.

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11  : 00 د.

مطلب رقم 5109  - 81

تاريخ اإليداع  : 07 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : أسماء شنور بنت احمد.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " أسماء".       

نوعه  : ارض بها بناية من سفلي.

موقعه  : دائرة تيفلت مركز سيدي عبد الرزاق بقعة رقم 298.

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : لعفر بنعاشير؛

شرقا : طريق عمومية؛ 
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جنوبا : محمد باكني؛

غربا : حمادي اوحلاج.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 497 ص 453 كناش العقار رقم 156 

بتاريخ 07 - 05 - 2008 توثيق تيفلت.

2. نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن أصله بالعدد الترتيبي 

1014 - 85 كناش األنكحة بتاريخ 04 - 07 - 1985 توثيق تيفلت.

3.شهادة إدارية عدد 20 - 2020 - م.ت عن جماعة سيدي عبد الرزاق 

مؤرخة في 17 - 02 - 2020.

8. نسخة طبق األصل لقرار الترخيص بالبناء رقم 178 بتاريخ 14 - 11 

- 1994 عن جماعة سيدي عبد الرزاق.

9. نسخة طبق األصل لتصميم البناء غير قابل للتغيير.

على   2021 فبراير   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5110 - 81

تاريخ اإليداع  : 09 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : عمر قابو بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كرمة بن قدور".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " كرمة بن قدور".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

مساحته : 01 هـ 41 آر 87 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أوالد حلسن؛

شرقا : ورثة خلليفي دحمان؛ 

جنوبا : ورثة أوالد الغوات؛

 غربا : أوالد حفيظة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 57 رقم  العقار  263 كناش  213 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 17 - 07 - 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 323 ص 430 كناش العقار رقم 46 

بتاريخ 09 - 08 - 2018 توثيق تيفلت.

3. شهادة إدارية عدد 54 - 2020 - أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة 

مؤرخة في 26 - 10 - 2020.

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

خالصة اصالحية تتعلق بامللك املسمى "راس املقيس" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 1420 - 81 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1058 

بتاريخ 10 - 04 - 2019.

مسطرة  فان   2020  -  02  -  18 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "راس املقيس" موضوع مطلب التحفيظ رقم 

ايت  دوار  الرزاق  تيفلت جماعة سيدي عبد  بدائرة  الكائن   81  -  1420

أظهرها  التي  باملساحة  فصاعدا  االن  من  ستتابع  اوعيسى  اعمر 

التصميم العقاري واملقدرة ب 01 آر 24 س عوض املساحة املصرح بها 

حني إيداع مطلب التحفيظ واملقدرة ب 01 آر 14 س تقريبا، وذلك بناء 

على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

 05 307 كناش العقار رقم  75 ص  - رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 16 - 03 - 1995 توثيق تيفلت.

 

خالصة اصالحية تتعلق بامللك املسمى "فدان الديبة" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 15263 - 16 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 62 

بتاريخ 08 - 03 - 2000.

مسطرة  فان   2020  -  12  -  01 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "فدان الديبة" موضوع مطلب التحفيظ رقم 

16 الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار   - 15263

ايت موسى ستتابع من االن فصاعدا في إسم السيد مجيدو الصابي 

بن عزوز بصفته طالب التحفيظ الوحيد.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

أيوب  املوثق  طرف  من   2020  -  10  -  08 في  مؤرخ  موثق  بيع  عقد   -

بنعيشوش -  موثق بتيفلت.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي     

محافظة أزمور

مطلب رقم 87 - 84

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : خديجة فجري بنت عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض حفرة موالي اجلياللي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض حفرة موالي اجلياللي 

نوعه : أرض فالحية.
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موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار احلروشة.

مساحته : 71 آ 92 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العربي فجري، ورثة امبارك بن اعمارة، العربي فجري و زهير مينة.

شرقا : طريق عمومية عرضها 05 أمتار. 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 05 أمتار. 

غربا : العربي فجري.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1437 موافق)01 أكتوبر 2016(.

2 -  ملحق عدلي مؤرخ في 22 جمادى األولى 1440 موافق)29 يناير 2019(.

على   2021 فبراير   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 88 - 84

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : خديجة فجري بنت عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض لغنم

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض لغنم 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار احلروشة.

مساحته : 66 آ 07 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زهير مينة.

شرقا : الوردي محمد  و كعبوري عبد اهلل. 

جنوبا : فجري خديجة و الوردي محمد. 

غربا : ورثة سيجال العياشي و الفجري خديجة.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

 1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1437 موافق)01 أكتوبر 2016(.

2 -  ملحق عدلي مؤرخ في 22 جمادى األولى 1440 موافق)29 يناير 22019(.

على   2021 فبراير   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 89 - 84

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : خديجة فجري بنت عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض جويهل

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض جويهل 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار احلروشة.

مساحته : 03 هـ 75 آ 04 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بن زروال، ورثة رداد بالكبير، ورثة املعطي باملغاري، جغوان 

عيسى، جغوان عبد اهلل، ورثة قريسة بوشعيب و عبد العزيز الرويش.

شرقا : فجري خديجة بنت امبارك. 

زهرة،  سهيل  ورثة  اعمارة،  بن  بوشعيب  ورثة  العربي،  فجري   : جنوبا 

زهير مينة و رسم عقاري رقم 99636 - 08. 

غربا : ورثة محمد بن اعمارة.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1437 موافق)01 أكتوبر 2016(.

2 - ملحق عدلي مؤرخ في 22 جمادى األولى 1440 موافق)29 يناير 22019(.

على   2021 فبراير   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 90 - 84

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : خديجة فجري بنت عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الدار 

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكنى و بئر.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار احلروشة.

مساحته : 70 آ 75 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زهير مينة و رسم عقاري رقم 22230 ج.

شرقا : فاحت امحمد. 

جنوبا : ورثة فاحت محمد و امحمد فاحت. 

غربا : طريق عمومية عرضها 03 أمتار.

احلقوق العينيــة : الشيء. 



6113 عدد 1146 - فاحت جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020(

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1437 موافق)01 أكتوبر 2016(.

2 - ملحق عدلي مؤرخ في 22 جمادى األولى 1440 موافق)29 يناير 2019(.

على   2021 فبراير   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 91 - 84

تاريخ اإليداع : 03 ديسمبر 2020 

طالبو التحفيظ :

1 - عبد القادر الغزاني بن بوشعيب بنسبة 14/48.

2 - التبارية سمايني بنت إبراهيم بنسبة 06/48.

3 - امال الغزاني بنت بوشعيب بنسبة 07/48.

4 - خديجة الغزاني بنت بوشعيب بنسبة 07/48.

5 - أحمد الغزاني بن بوشعيب بنسبة 14/48.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد العوني

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد العوني 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة شتوكة، دوار ايت الرخى.

مساحته : 47 آ 13 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوشعيب بن زيرة.

شرقا : محمد الصناف. 

جنوبا : رسم عقاري رقم 284/ز. 

غربا : طريق عمومية و رسم عقاري رقم 92886 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 شوال 1438 موافق)29 يونيو 2017(.

2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 05 شعبان 1435 موافق)03 يونيو 2014(.

3 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 137 مؤرخة في 30 ديسمبر 2015.

على   2021 فبراير   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال. 

مطلب رقم 92 - 84

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ :عائشة اجنار بنت عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد بن مسعود

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد بن مسعود 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار العويسات.

مساحته : 70 آ 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال  : مطلب رقم 112110 - 08، مطلب رقم 112111 - 08 و طريق عمومي.

شرقا : طريق عمومي. 

جنوبا : مطلب رقم 112109 - 08 و زهرة قربال . 

غربا : مطلب رقم 112109 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

موافق   1441 األول  ربيع   15 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)13 نوفمبر 2019(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ربيع األول 1441 موافق)26 نوفمبر 2019(.

3 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 رمضان 1440 موافق)07 ماي 2019(

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 رمضان 1440 موافق)23 ماي 2019(.

5 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 رمضان 1440 موافق)07 ماي 2019(.

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 رمضان 1440 موافق)23 ماي 2019(.

7 - اشهاد عرفي مؤرخ في 03 نوفمبر 2020.

على   2021 فبراير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 93 - 84

تاريخ اإليداع : 04 ديسمبر 2020 

طالب التحفيظ : عبد الرحيم سفني بن املصطفى

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الرمل

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الرمل 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي بن حمدوش، 

دوار تكورانت.

مساحته : 29 آ 71 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة وكال املصطفى.

شرقا : طريق.

جنوبا : طريق عمومية. 

غربا : زهرة بنت بوشعيب وكال.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :1

 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 ربيع الثاني 1441 موافق)29 نوفمبر 2019(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ذو القعدة 1441 موافق)15 يوليو 2020(.

3 - رسم موجب عدلي مؤرخ في 28 صفر 1442 موافق)16 أكتوبر 2020(

على   2021 فبراير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور بالنيابة.

                                        محسن احلليوي.



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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نوعه : : أرض فالحية بها أشجار مثمرة.

اجملاورون: 

شماال: ساقية عمومية؛

شرقا: ورثة أوالد محند البشير؛ 

جنوبا : ساقية عمومية ؛

غربا: طريق عمومي بعرض متغير.

طالب التحفيظ: األوقاف العامة النائب عنها السيد ناظر أوقاف وجدة. 

مطلب رقم 26748 - 02

اسم امللك : قطعة لبياض.

موقعه: عمالة إقليم جرادة، اجلماعة القروية كفايت.

مساحته: 45 آر 64 سنتيار .

نوعه : : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال: ساقية عمومية؛

شرقا: بلخيري أحمد؛ 

جنوبا : بلخيري علي ؛

غربا: ساقية عمومية.

طالب التحفيظ: األوقاف العامة النائب عنها السيد ناظر أوقاف وجدة. 

مطلب رقم 26749 - 02

اسم امللك : قطعة سواقي.

موقعه: عمالة إقليم جرادة، اجلماعة القروية كفايت.

مساحته: 04 آر 43 سنتيار .

نوعه : : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومي ؛

شرقا: عبدالغاني جياللي؛ 

جنوبا : فتحي أحمد ؛

غربا: عبد الغاني جياللي.

أوقاف  ناظر  السيد  عنها  النائب  العامة  األوقاف  التحفيظ:  طالب 

وجدة. 

مطلب رقم 26751 - 02

اسم امللك : قطعة جتنماس.

موقعه: عمالة إقليم جرادة، اجلماعة القروية كفايت.

مساحته: 33 آر 56 سنتيار .

نوعه : : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وأشجار مثمرة.

اجملاورون: 

شماال: العيد درويش؛

شرقا: ممر؛ 

جنوبا : طريق معبدة بعرض 10 أمتار ؛

غربا: عبد السالم حمزاوي.

طالب التحفيظ: األوقاف العامة النائب عنها السيد ناظر أوقاف وجدة. 

محافظة الدارالبيضاء-  آنفا

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
أن السيدة سميرة رضوان ومن معها طلبوا أن يسلم لهم  للعموم 
نظير جديد للرسم العقاري رقم 8503 - س املؤسس للملك املدعو: 
"مادلني ج" الكائن بالدار البيضاء، حي ال فونسيير وذلك بسبب ضياع 

النظير الذي كان سلم ملورثهم سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.
   احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء -  آنفا بالنيابة

               جهان العلمي 

 

محافظة وجدة

مطلب رقم 26746 - 02
اسم امللك : قطعة عني عزة1.

موقعه: عمالة إقليم جرادة، اجلماعة القروية كفايت.
مساحته: 16 آر 14 سنتيار .

نوعه : : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون: 

شماال: طريق عمومية املسماة عني عزة؛
شرقا: طريق عمومية املسماة عني عزة، طريق بعرض متغير؛ 

جنوبا : طريق بعرض متغير ؛
غربا: ساقية عمومية.

طالب التحفيظ:األوقاف العامة النائب عنها السيد ناظر أوقاف وجدة. 

مطلب رقم 26747 - 02
اسم امللك : قطعة خالص.

موقعه: عمالة إقليم جرادة، اجلماعة القروية كفايت.
مساحته: 44 آر 19 سنتيار .
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مطلب رقم 26802 - 02

اسم امللك : ملك خلضر.

موقعه: وجدة، شارع قدور الورطاسي، زنقة عكاظ، جنان برحمة.

مساحته: 01 آر 01 سنتيار .

نوعه : : أرض عارية.

اجملاورون: 

شماال: ورثة برحمة عبدالقادر؛

شرقا: ورثة برحمة عبدالقادر، الرسم العقاري رقم 119230 - 02؛ 

جنوبا : احمد عامري ؛

غربا: ممر بعرض 4.50 أمتار.

طالب التحفيظ السيد: خلضر عبدوسي بن ادريس. 

مطلب رقم 26803 - 02

اسم امللك : تازامورت.

موقعه: عمالة وجدة - اجناد، جماعة سيدي بولنوار القروية، قيادة واد 

إسلي القروية، دوار التواشنة.

مساحته: 87 آر 21 سنتيار .

نوعه : : أرض فالحية بها بنايات من سفلي ومسبح وحوض مائي وبئر 

وأشجار مثمرة.

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري رقم 121941 - 02؛

شرقا: دغوس بنيونس؛ 

جنوبا : طريق عمومي بعرض 10 أمتار ؛

غربا: ورثة دغوس بلقاسم.

طالب التحفيظ السيد : العيد عال بن محمد. 

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة

               عمر أزرقان

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29536 - 05

اسم امللك: " املنار".

موقعه: مكناس، جماعة ويسالن، حي النصر، املصلى ؛ 

مساحته: 1آ 25 س؛

نوعـه: أرض عارية؛

 املتكون من قطعتني:

 - القطعة األولى:

مساحتها: 83 س،

اجملاورون: 

شماال: السيد بوشتى احلنشي ؛

شرقا: السيد محمد الطاهري؛

جنوبا طريق؛

غربا: طريق؛

 - القطعة الثانية:

مساحتها: 42 س،

اجملاورون: 

شماال: السيد بوشتى احلنشي ؛

شرقا: طريق؛

جنوبا: طريق؛

غربا: زنقة ؛

طالب التحفيظ: السيد يوسف السحاقي ومن معه. 

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة: "املغاصيني"

إقليم مكناس

إن احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه يشرفه أن ينهي لعلم 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

ابتداء من نشر هذا  املدعوة: "املغاصيني" ينتهي بعد مضي شهرين 

من   10 في  املؤرخ   174  -  69  - رقم1  الشريف  للظهير  اإلعالن طبقا 

جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969،

املطالب هي كالتالي: 28154 - 28192.

 جميع هذه املطالب على الرمز 05. 

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة: "انزالة بني عمار"

إقليم مكناس

إن احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه يشرفه أن ينهي لعلم 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

املدعوة: " انزالة بني عمار " ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر 

هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 من 

جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969،

املطالب هي كالتالي: 

 27202 - 27197 - 27126 - 27108 - 26992 - 26967 - 26949 - 26918

.27414 - 27375 - 27254 - 27215 -

 جميع هذه املطالب على الرمز 05. 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

     بوشعيب دومار 
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محافظة طنجة

إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم  25494 - 06

امللك املسمى " الطاهري 1 "

مدشر  النحل  حجر  جماعة  طنجة  مدينة   ، طنجة  بوالية   : الكائن 

بوكدور.. 

طالب التحفيظ :  علي بن بوطاهر الطاهري.

وقع التحديد في 13/03/2012

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :98س30آر

 706 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ 11 يوليوز2012

إصالح خطأ - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 28070 - 06  

الكائن بوالية طنجة ، مدينة طنجة، مدشر مسنانة  نشر 

االعالن عن خالصة مطلب حتفيظه  باجلريدة الرسمية 

عدد 1103 بتاريخ 19/02/2020

يقرأ :

موقعه : مدينة طنجة مدشر مسنانة.

عوضا عن :

موقعه: مدينة طنجة جماعة البحراويني مدشر الشجيرات.

و الباقي بدون تغيير

        احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

      محمد الزخوني

محافظة فاس 

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

 )12 غشت 1913( 

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

له  يسلم  أن  املقيد، طلب  املالك  ابراهيم  بن  اخراز  اليزيد  السيد:  أن 

نظير جديد للرسم العقاري رقم 92984 - 07 املؤسس للملك املدعو 

"امال 4" والكائن بفاس، ساحة 11 يناير، وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من نشر هذا اإلعالن .

احملافظ على األمالك العقارية بفاس 

            حدو اواحلسن 

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 132877 - 08 

اسم امللك :أرض حيط زحاف

موقعه :عمالة و إقليم اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوارالشويرف 

وقع حتديده في : 22/09/2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :09آر81س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى تتكون من سفلي وبئر

اجملاورون:

شماال : امحمد ابن عبد القادروابراهيم بوية

شرقا : بيضور وعبد الرحيم اكريني 

جنوبا : عبد الرحيم اكريني ونزهة بوية

غربا :الفتري عائشة 

طالب التحفيظ : عبد العالي جبيتي بن علي 

مطلب رقم 132938 - 08 

اسم امللك :أرض حمرة 

اهلل,دوار  عبد  موالي  اجلديدة,جماعة  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

البواشتة

وقع حتديده في : 01/01/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 61آر10س

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : ورثة قدور

شرقا : ورثة مبارك ورثة قدور

جنوبا : املطلب عدد132944 - 08 

غربا :احلاج بوشعيب درك وعباس درك 

طالب التحفيظ :عبد اللطيف صفوح بن أحمد 

مطلب رقم 132939 - 08 

اسم امللك :أرض النخلة

موقعه :اقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوارالبواشتة.

وقع حتديده في : 02/01/2020
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 66آر23س

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :ورثة صفوح عبد اهلل 

شرقا : صفوح حسن 

جنوبا :ورثة احلاج قدور صفوح واملطلب عدد 132942 - 08 

غربا :ورثة صفوح عبد اهلل 

طالب التحفيظ :عبد اللطيف صفوح بن أحمد 

مطلب رقم 132940 - 08 

اسم امللك :أرض لعنوزة

موقعه : اقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة موالي عبد اهلل,دوار البواشتة 

وقع حتديده في : 02/01/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 44آر92س

نوعه :أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال :أبو الفتح املصطفى و صفوح مصطفى وصفوح اسماعيل

شرقا :اسماعيل صفوح وورثة سي أحمد ملقدم

جنوبا :ورثة حاج قدورو املطلب عدد132937 - 08 

غربا :ورثة مبارك 

طالب التحفيظ :عبد اللطيف صفوح بن أحمد 

مطلب رقم 132910 - 08 

اسم امللك :أرض البير

موقعه :اقليم وعمالة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار أوالد ابراهيم

وقع حتديده في : 18/12/2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 10آر53س

نوعه :أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :بلكمرة بوشرى

شرقا :أمزاط احلسني ويامنة السعادي

جنوبا :عائشة بنكمرة وفاطمة بلكمرة

غربا : املطلب عدد133043 - 08 

طالب التحفيظ : رقية عباد بنت محمد 

مطلب رقم 132912 - 08 

اسم امللك :أرض الصبليوني

موقعه :اقليم اجلديدة، دائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار لهواورة.

وقع حتديده في : 18/12/2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 75آر36س

نوعه :أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال :رسم عقاري عدد 117222 - 08 

شرقا :ورثة الغربي وممر عمومي عرضه 03 أمتار

جنوبا :محمد حيموش وفاطمة حيموش

غربا :رسم عقاري عدد 70868

طالب التحفيظ :عبد اهلل حيموش بن عيسى .

مطلب رقم 132918 - 08 

اسم امللك :دار اخلير 

موقعه :اقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار اوالد الغضبان .

وقع حتديده في : 20/12/2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 58س

نوعه : دار للسكن من سفلي و طابق أول 

اجملاورون:

شماال :ورثة أحمد مهيب

شرقا :محمد صاوتي 

جنوبا :زنقة 

غربا :عبد العزيز مهيب 

طالب التحفيظ :محمد زهير بن عبد الرحمان 

مطلب رقم 132942 - 08 

اسم امللك :أرض احلطة 

موقعه :اقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوارالبواشتة 

وقع حتديده في : 03/01/2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01هـ13آر24س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :ورثة صفوح العربي وورثة صفوح أحمد وورثة صفوح عبد اهلل

شرقا :املطلب عدد132939 - 08 

جنوبا :ورثة احلاج قدور صفوح 

غربا :ورثة صفوح أحمد ومبارك صفوح 

طالب التحفيظ :بوشعيب صفوح بن مبارك 

مطلب رقم 132943 - 08 

اسم امللك :أرض زريبة 

موقعه :اقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل,دوار البواشتة.

وقع حتديده في : 03/01/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 13آر03س

نوعه :أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :الطريق

شرقا :حرم بئر ورثة صفوح 

جنوبا :ورثة صفوح عبد اهلل 
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غربا :ورثة امحمد 
طالب التحفيظ :بوشعيب صفوح بن مبارك 

مطلب رقم 132944 - 08 
اسم امللك : السمارة

اهلل,دوار  عبد  موالي  جماعة  احلوزية،  دائرة  اجلديدة،  :اقليم  موقعه 
البواشتة 

وقع حتديده في : 03/01/2020
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 12آر92س

نوعه : أرض فالحية. 
اجملاورون:

شماال : املطلب عدد 132938 - 08 
شرقا :ممر عرضه متران

جنوبا :ورثة صفوح العربي
غربا :جناح عبد اهلل 

طالب التحفيظ :بوشعيب صفوح بن مبارك 

مطلب رقم 132973 - 08 
اسم امللك : أرض الغابة 

موقعه :اقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار أوالد احميدة 
بن سعيد 

وقع حتديده في : 21/01/2020
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 49آر70س

نوعه : أرض فالحية. 
اجملاورون:

شماال : ورثة احلاج بوشعيب 
شرقا : ورثة احلاج بوشعيب

جنوبا : الرسم العقاري عدد 202049 - 08 
غربا :ورثة سي حلسن 

طالب التحفيظ :شركة ريفا اندستري *سارل*

مطلب رقم 132849 - 08 
اسم امللك : أرض الصفا 

موقعه :اقليم ودائرة اجلديدة، جماعة أوالد غامن,دوار الركاكدة. 
وقع حتديده في : 02/10/2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02آر85س
نوعه : سكن بالطابق االرضي وطابق أول

اجملاورون:
شماال :ممر عرضه 04 أمتار

شرقا :عبد السالم 
جنوبا :رشيدي 

غربا :طريق
طالب التحفيظ :محمد طعوش بن مبارك 

مطلب رقم 133000 - 08 
اسم امللك : أرض اخلير

موقعه :اقليم اجلديدة، دائرة اجلديدة,مدينة اجلديدة,دوار اخلربة 

وقع حتديده في : 03/02/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 51س

نوعه : دار للسكن 

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري عدد 199069 - 08 

شرقا :الرسم العقاري عدد 199069 - 08 

جنوبا :الرسم العقاري عدد 5047/ز

غربا :الرسم العقاري عدد 113303 - 08 

طالب التحفيظ :شركة سوكوزيد بامتون *سارل*

مطلب رقم 133011 - 08 

اسم امللك : أرض طريق اجلديدة 

موقعه :اقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار القراقشة 

وقع حتديده في : 05/02/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 27آر95س

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : التادالوي محمد بن بوشعيب

شرقا : الرسم العقاري عدد 194698 - 08 ويونس الضحاك 

جنوبا : يونس الضحاك و غنوا لكام 

غربا :طريق عمومية عرضها 05 أمتار 

طالبا التحفيظ :

1 - عبد العالي قريشي بن الطاهر بنسبة 1113/2112

2 - رفيق جنادي بن أحمد بنسبة 999/2112

مطلب رقم 133052 - 08 

اسم امللك : بالد بن الطالب 

موقعه : اقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل,دوار البواشتة 

وقع حتديده في : 02/01/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02هـ58آر22س

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال :الطريق العمومية 

شرقا :ورثة احلاج العربيوورثة عابد بوشعيب وورثة اسماعيل بن احليمر 

وورثة عبد اهلل وعلي بن عيسى

جنوبا :ورثة سي ابراهيم 

غربا :طريق عمومية عرضها 05 أمتار 

طالب التحفيظ :محمد صفوح بن مبارك
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مطلب رقم 132900 - 08

اسم امللك :بالد الكندولة

موقعه :عمالة و إقليم اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار القراقشة 

وقع حتديده في : 03/12/2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :34آر13س

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال : طريق

شرقا : رزكاوي رشيدة والتادالوي عبد اهلل 

جنوبا : نوة محمد 

غربا :نوة محمد ورسم عقاري عدد 205778 - 08

طالب التحفيظ : املصطفى نوة بن قدور 

مطلب رقم 132905 - 08

اسم امللك :بالد عامر 

اهلل,دوار  عبد  موالي  اجلديدة,جماعة  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

شويرف

وقع حتديده في : 16/12/2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 28آر11س

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : عبد اللطيف جنوي

العقاري  والرسم  اهلل  وعبد  العياشي  والقطبي  طريق   : شرقا 

عدد141847 - 08واملصطفى القطبي وبهيجة القطبي 

جنوبا :الغرابي احميدة وورثة لكبيرة ملقدم واحلاجة نادية 

غربا :أحمد اسمار 

طالب التحفيظ :املصطفى القطبي بن بوشعيب 

مطلب رقم 132936 - 08

اسم امللك :أرض الكرضة

دوارأوالد  اهلل،  عبد  موالي  جماعة  اجلديدة،  ودائرة  :اقليم  موقعه 

الراكراكي

وقع حتديده في : 03/12/2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 06آر24س

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :طريق

شرقا : املطلب عدد 132840 - 08

جنوبا :املطلب عدد 132840 - 08

غربا :مستعني عبد اللطيف 

طالب التحفيظ :كوثر بوثلجة بنت املصطفى 

مطلب رقم 132972 - 08

اسم امللك :أرض الغابة 

موقعه : اقليم اجلديدة، دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل,دوار أوالد 

حميدة بن سعيد .

وقع حتديده في : 21/01/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01هـ65آر90س

نوعه :أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال :الرسم العقاري عدد 147390 - 08وورثة لكميري ضاوي

شرقا :ورثة لكميري ضاويونعمان مصطفى بوشعيب

جنوبا : مطلب عدد 132972

غربا :املطلب عدد 118916 - 08والرسم العقاري عدد 190962 - 08

طالب التحفيظ :شركة ريفا اندستري *سارل*

مطلب رقم 133010 - 08

اسم امللك :أرض الوجلة

موقعه :اقليم وعمالة اجلديدة,جماعة سيدي عابد,دوار اخلربة

وقع حتديده في : 04/02/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 12آر83س

نوعه :أرض فالحية بها بئر 

اجملاورون:

شماال :الرسم العقاري عدد 121000 - 08

شرقا :فنان سعيدة وفنان مصطفى 

جنوبا :مباركة فنان 

غربا : الطريق 

طالب التحفيظ : ربيعة فنان بنت عبد اهلل 

مطلب رقم 133044 - 08

اسم امللك :أرض البير

موقعه :اقليم اجلديدة، دائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار اوالد 

ابراهيم 

وقع حتديده في : 26/02/2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 10آر11س

نوعه :أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال : املطلب عدد 132791 - 08

شرقا :أمزاط الزوهرة 

جنوبا :ورثة مسعود ترباتي

غربا : الرسم العقاري عدد 148739 - 08.

طالب التحفيظ :

1 -محمد خدري بن محمد 
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2 -املصطفى خدري بن محمد

3 -عبد اهلل خدري بن محمد

4 -يامنة خدري بنت محمد 

للذكر  بينهم  والتفاوت  الشياع  بن محمد, على  -بوشعيب خدري   5

مثل حظ األنثيني 

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

       عبد الرحمان دريوش 

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51429 - 10

اسم امللك : شاوي.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوامغيلة لقصر.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

مساحته : 10 آ 93 س.

اجملاورون :

شماال : احلاج الدمناتي عبد الرحمان؛

جنوبا : ساقية ؛

شرقا : ارتفاق الساقية؛ 

غربا : ساقية؛ 

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة شاوي بنت قدور.

مطلب رقم 51482 - 10

اسم امللك :. ملك احلنومي 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد اضريد

نوعه : ارض عارية.

مساحته : 01 آ 02 س.

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

جنوبا : ارتفاق الساقية؛

شرقا : قيصر مولود بن موحى وورثة واعلي البوزيدي ؛ 

غربا : قيصر مولود بن موحى وورثة واعلي البوزيدي ؛ 

طالب التحفيظ : السيد محمد احلنومي بن سي محمد.

مطلب رقم 51525 - 10

اسم امللك :.النرجس 2

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة النرجس 2 البقعة أ 5.

نوعه : ارض عارية.

مساحته : 88 س.

اجملاورون :

شماال : الزنقة؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 56878 - 10؛

شرقا : الزنقة؛ 

غربا : رسم عقاري عدد 62165 - 10؛ 

طالب التحفيظ : السيد حلسن الضهراوي بن محمد 

مطلب رقم 51526 - 10

اسم امللك : النور.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوجتزئة النرجس 2 البقعة رقم أ 15.

نوعه : ارض عارية.

مساحته : 92 س.

اجملاورون :

شماال : الزنقة؛

جنوبا : اسطمبولي عبد اللطيف ؛

شرقا : الزنقة؛ 

غربا : رسم عقاري عدد 77382 - 10؛ 

طالب التحفيظ : السيد عزيز التربي بن امليلودي

مطلب رقم 51538 - 10

اسم امللك : بهيجة.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو العامرية بولكرون.

نوعه : ارض عارية.

مساحته : 61 س.

اجملاورون :

شماال : الزنقة؛

جنوبا : احلوش عبد الرحمان؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 69890 - 10 ؛ 

غربا : رسم عقاري عدد 28937 - 10؛ 

طالبة التحفيظ : السيدة بهيجة صبري بنت املامون.

مطلب رقم 51541 - 10

اسم امللك : مرمية.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة الكبير1 البقعة

رقم 37.

نوعه : ارض عارية.

مساحته : 02 آ 45 س.

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري عدد 65640 - 10؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 76241 - 10؛
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شرقا : اسطمبولي عبد اللطيف ؛ 

غربا : الزنقة ؛ 

طالب التحفيظ : السيد حميد محمد بن حمادي ومن معه

اعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 45033 - 10 

امللك املسمى: ملك عبد الرحمان.

الكائن: مبدينة بني مالل احملل املدعو بوعشوش

وقع حتديده في : 15 يناير 2013

طالبة التحفيظ: السيد ة فاطمة ضريبة بنت عبد القادر ومن معها 

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  اجلديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 955 املؤرخة في 19 ابريل 2017 

اصالح خطا  - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 55863 - 10 

الذي نشر االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية الالحقة

عوضا عن :

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة أوالد سعيد جماعة أوالد 

يوسف احملل املدعو دوار بوتاشتة

وطالب التحفيظ : السيد علواش احلسني بن عباس

اقرا  :

موقعه : إقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة أوالد سعيد جماعة 

جماعة أوالد يوسف احملل املدعو دوار أوالد بو تاشتة

و طالب التحفيظ : السيد علواش احلسني بن احمد

والباقي بدون تغيير 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

          الشرقي الشوبي

محافظة سيدي عثمان

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد الصديق جداري و من معه الساكن و اجلاعل محل 

اخملابرة معه بحي موالي رشيد مجموعة 2 الزنقة 34 الرقم 13 رشيد 

رقم  العقاري  للرسم  له نظيرا جديدا  أن يسلم  البيضاء طلب  الدار 

159916 - 12 املؤسس للملك املدعو: "بن مسيك 2405" الكائن بالدار 

البيضاء – موالي رشيد و ذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم 

له سابقا. 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد محمد عزمي الساكن و اجلاعل محل اخملابرة معه 

ب: 5 ممر Omphale بولو الدار البيضاء طلب أن يسلم له نظيرا جديدا 

"الورود"  املدعو:  للملك  املؤسس   12  -  159917 رقم  العقاري  للرسم 

الكائن بالدار البيضاء - ابن امسيكو ذلك بسبب ضياع النظير الذي 

كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد محمد عزمي الساكن واجلاعل محل اخملابرة معه 

ب: 5 ممر Omphale بولو الدار البيضاء طلب أن يسلم له نظيرا جديدا 

للرسم العقاري رقم 159918 - 12 املؤسس للملك املدعو: "الورود" 

الكائن بالدار البيضاء - ابن امسيك و ذلك بسبب ضياع النظير الذي 

كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

       طارق اشتوي 

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 39263 - 14

اسم امللك: اكماط 5.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 

املدعو: قصر ايت موش.

وقع حتديده في: 16 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 91 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل واشجار مختلفة؛

اجملاورون: 

شماال: طريق غير معبدة؛
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شرقا: طريق غير معبدة؛

جنوبا: طريق عمومية غير معبدة؛

غربا: طريق غير معبدة؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39284 - 14

اسم امللك: متاست 2.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في: 23 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 81 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: طريق غير معبدة ووورثة حدو اوعشاق؛

شرقا: طريق غير معبدة؛

جنوبا: طريق غير معبدة؛

غربا: طريق معبدة وورثة حدو اوعشاق؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39294 - 14

اسم امللك: انورار الصور.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في: 25 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 14 س.

نوعه: ارض فالحية بها عش نخيل؛

اجملاورون: 

شماال: حلسن علي اوعقا؛

شرقا: حلسن علي اوعقا؛

جنوبا: مسلك ومطلب التحفيظ رقم 39295/14؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39305 - 14

اسم امللك: الداو الصور 5.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في: 24 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 10 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: مصرف وخدير حلسن؛

غربا: اللوك العربي؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39377 - 14

اسم امللك: احر موسى 2.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في: 08 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 71 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: طريق غير معبدة؛

شرقا: طريق غير معبدة؛

جنوبا: بوعبيد حماد اوجياللي ومصرف؛

غربا: ساقية؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39463 - 14

اسم امللك: اوريزكو 2.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في: 28 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 35 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار مختلفة؛

اجملاورون: 

شماال: طريق غير معبدة؛

شرقا: ممر عمومي؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.
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مطلب رقم 39535 - 14

اسم امللك: وسط.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 

املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 10 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 54 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: ورثة فياللي حلو؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ السادة: 

1 -  فاطمة بنلكبير بنت حلسن؛ 

2 -  فاطمة بنلكبير بنتعلي؛ 

3 -  زهرة بنلكبير بنت علي؛ 

4 -  محمد بنلكبير بن علي؛ 

5 -  عبد الرحمان بنلكبير بن علي؛ 

6 -  نورة بنلكبير بنت علي؛ 

7 -  سوفيان بنلكبير بن علي؛ 

8 -  نور الدين بنلكبير بن علي؛ 

9 -  حميد بنلكبير بن علي بصفتهم شركاء.

مطلب رقم 39539 - 14

اسم امللك: وسط 3.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس السفلي، احملل 

املدعو: غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 10 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 آر 84 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: مسلك؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: ورثة سكو موحى اوزايد؛

طالب التحفيظ السادة:

1 -  فاطمة بنلكبير بنت حلسن؛

2 -  فاطمة بنلكبير بنتعلي؛ 

3 -  زهرة بنلكبير بنت علي؛ 

4 -  محمد بنلكبير بن علي؛ 

5 -  عبد الرحمان بنلكبير بن علي؛ 

6 -  نورة بنلكبير بنت علي؛ 

7 -  سوفيان بنلكبير بن علي؛ 

8 -  نور الدين بنلكبير بن علي؛ 

9 -  حميد بنلكبير بن علي بصفتهم شركاء.

مطلب رقم 39807 - 14

اسم امللك: ملك بنلكبير.

املدعو:  احملل  النعام،  وادي  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

العشمان فم اخلنك.

وقع حتديده في: 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 04 آر 44 س.

نوعه: ارض عارية و بجزء منه بنايات من سفلي وبئرين؛

اجملاورون: 

شماال: التحديد االداري رقم 725؛

شرقا: التحديد االداري رقم 725؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 33564/14؛

غربا: الطريق الوطنية رقم 10؛

طالب التحفيظ السادة:

1 -  فاطمة بنلكبير بنت حلسن؛ 

2 -  فاطمة بنلكبير بنتعلي؛

 3 -  زهرة بنلكبير بنت علي؛

 4 -  محمد بنلكبير بن علي؛

5 -  عبد الرحمان بنلكبير بن علي؛ 

6 -  نورة بنلكبير بنت علي؛

7 -  سوفيان بنلكبير بن علي؛

8 -  نور الدين بنلكبير بن علي؛ 

9 -  حميد بنلكبير بن علي بصفتهم شركاء.

* وجتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد 

االداري رقم 725.

احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

عمر مو      

محافظة خريبكة

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 4877 - ت

امللك املسمى : » املرس «.

الواقع ب: بدائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، دوار اوالد الغازي.

طالب التحفيظ: رقية بنت محمد ومن معها.
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تاريخ التحديد : 18 فبراير 1958

 4269 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 24 اغسطس 1999.

احملـافظ على االمالك العقاريـة بخـريبكة 

عبد الكرمي بوسيف     

محافظة تطوان

مطلب رقم 55125 - 19

إسم امللك: " زكية 2 ".

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو: عقبة احللوف

تاريخ التحديد: 31 غشت 2018  

املساحة التي أظهرها التصميم:05 آ 20 س

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 44094 - 19 

شرقا: شارع مكناس 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9949 - 19 

غربا: الرسم العقاري عدد 847 - 19 

طالب )ة( : حبيبة بنت ادريس افريحي ومن معها 

مطلب رقم 56145 - 19

إسم امللك: " آية - آدم ".

املدعو:  احملل  الزينات،  جماعة  بنقريش،  قيادة  تطوان،  إقليم   : موقعه 

احلجاج

تاريخ التحديد: 30 شتنبر 2020  

املساحة التي أظهرها التصميم:05 آ 77 س

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: مصطفى العمارتي، الطريق 

شرقا: أحمد أقشار

جنوبا : أحمد أقشار ، محمد ناصر

غربا: محمد ناصر، مصطفى العمارتي

طالب )ة( : أقرو سعيد بن احمد

مطلب رقم 56119 - 19

إسم امللك: " حسن ".

موقعه:إقليم تطوان، قيادة وجماعة املالليني،احملل املدعو:دوار الشويخني 

تاريخ التحديد: 28 شتنبر 2020

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الفواكه 

املساحة التي أظهرها التصميم: 38 آ 83 س

اجملاورون:

شماال: األحباس، ورثة موح سويتار 

شرقا: الرسم العقاري عدد 84659 - 19

جنوبا : ورثة عبد الكرمي الشوياخ

غربا: صادق قاسيمي، األحباس

طالب )ة( التحفيظ : بنمسعود محمد بن حسن. 

مطلب رقم 56181 - 19

إسم امللك: " شقرون ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: الريحانة 

تاريخ التحديد: 28 شتنبر 2020 

نوعه: أرض بها أشجار الفواكه 

املساحة التي أظهرها التصميم:11 آ 89 س

اجملاورون:

شماال: املفضل اشكرة 

شرقا: الطريق

جنوبا : بوعلي أغراس

غربا: عبد الواحد وادريس بوشضق

طالب )ة( التحفيط: شقرون عبد السالم بن محمد

مطلب رقم 56128 - 19

إسم امللك: " احلريشة ".

املدعو:  احملل  أزال،  جماعة  الزيتون،  أزال  قيادة  تطوان،  إقليم   : موقعه 

احلريشة 

تاريخ التحديد: 26 شتنبر 2020

نوعه: أرض عارية

املساحة التي أظهرها التصميم:02 آ 05 س

اجملاورون:

شماال: الساقية ومحمد حجاج 

شرقا: الطريق 

جنوبا : الزهرة الشاعر

غربا: خندق

عبد  بن  اإلله  وعبد  املعطي  بن محمد  بوشتى  التحفيط:  )ة(  طالب 

اهلل البوزيدي

مطلب رقم 56116 - 19

إسم امللك: " الوهابي ".

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو: مجاز احلجر 

تاريخ التحديد: 30 شتنبر 2020 

نوعه: أرض بها بناية تتكون من طابق أرضي واخرين علويني 

املساحة التي أظهرها التصميم:01 آ 17 س
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اجملاورون:

شماال: املراكشي ابراهيم 

شرقا: املهدي الرباحي

جنوبا : عبد اللطيف الشاوني

غربا: شارع

طالب )ة( التحفيط: الوهابي احمد بن املفضل 

مطلب رقم 56147 - 19

إسم امللك: " أحمى 2 ".

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو: موكالتة 

تاريخ التحديد: 29 شتنبر 2020

نوعه: أرض عارية 

املساحة التي أظهرها التصميم: 91 س 

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 95791 - 19 

شرقا: الطريق

جنوبا : الطريق

غربا: غير معروف

طالب التحفيط: بنعلي احمد بن محمد وبكور احمد بن عبد الدائم

مطلب رقم 56120 - 19

إسم امللك: " أمجاد".

املدعو:  احملل  أزال،  جماعة  الزيتون،  أزال  قيادة  تطوان،  إقليم   : موقعه 

الصفاح 

تاريخ التحديد: 25 شتنبر 2020 

نوعه: أرض عارية 

املساحة التي أظهرها التصميم:01 آ 98 س

اجملاورون:

شماال: عبد اللطيف نواري 

شرقا: الطريق

جنوبا : الطريق

غربا: بلعربي ادريس

طالب )ة( التحفيط: البقالي محمد بن احمد

مطلب رقم 56146 - 19

إسم امللك: " صنهاجة".

موقعه :إقليم تطوان، قيادة أزال الزيتون، جماعة أزال، احملل املدعو: بالمور 

تاريخ التحديد: 25 شتنبر 2020 

نوعه: أرض عارية 

املساحة التي أظهرها التصميم:01 آ 90 س

اجملاورون:

شماال: محمد الورديغي 

شرقا: الطريق

جنوبا : احمد الورديغي
غربا: بن صالح العاقل والرسم العقاري عدد 69970 - 19

طالب )ة( التحفيط: عبد اللطيف احلسوني بن عبد اهلل ومن معه

مطلب رقم 56148 - 19
إسم امللك: " انتصار".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة أزال الزيتون، جماعة أزال، احملل املدعو: ظهر 
السور 

تاريخ التحديد: 25 شتنبر 2020 
نوعه: أرض عارية 

املساحة التي أظهرها التصميم:02 آ 78 س
اجملاورون:

شماال: حجاج حفيظة 
شرقا: الطريق

جنوبا : الطريق
غربا: الطيب حجاجي

طالب )ة( التحفيط: حجاج فطمة بنت اخملتار

مطلب رقم 55951 - 19
إسم امللك: " قرش".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة بنقريش، جماعة دار بنقريش، احملل املدعو: 
بوسمالل 

تاريخ التحديد: 30 شتنبر 2020
نوعه: أرض عارية 

املساحة التي أظهرها التصميم:32 آ 39 س
اجملاورون:

شماال: عبد اهلل امغنوجن ومن معه 
شرقا: كنزة شوكري

جنوبا : الطريق
غربا: الرسم العقاري عدد 11371 - 19

طالب )ة( التحفيط: البحري محمد بن عبد اهلل

مطلب رقم 56144 - 19
إسم امللك: " أيوب".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة بنقريش، جماعة دار بنقريش، احملل املدعو: 
بوسمالل 

تاريخ التحديد: 25 شتنبر 2020
نوعه: أرض عارية 

املساحة التي أظهرها التصميم:01 آ 40 س
اجملاورون:

شماال: الطريق 
شرقا: ادريس بن العربي ومن معه

جنوبا : عبد العزيز بن العربي
غربا: يوسف بن العربي

طالب )ة( التحفيط: بكور محمد بن الدائم
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

     املصطفى طريفة
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محافظة احلسيمة

مطلب رقم 48405 - 24

اسم امللك : "اعراص"

موقعه : اقليم احلسيمة بلدية اجدير احملل املدعو : دهار السلوم.

وقع حتديده في : 22 ابريل 2019.

مساحته : 9 ار 50 س.

نوعه : ارض بها بنائني يتكونني من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : التيجاني البوسيكاني؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 19296 - 24 ؛

جنوبا : القدوري احمد، الرسم العقاري عدد 35338 - 24؛

غربا : تيجاني البوسيكاني، 

طالب التحفيظ : اعراص علي بن محند.

مطلب رقم 131022 - 24

اسم امللك : "اخزان"

موقعه : اقليم احلسيمة جماعة ايت يوسف وعلي دوار امجوضن.

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2020.

مساحته : 1 ار 77 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : محمد احلداد؛

شرقا : الشارع؛

جنوبا : املوساوي يوسف؛

غربا : غير معروف، 

طالب التحفيظ : عبد احلميد اليحياوي ابن عبد الرزاق.

مطلب رقم 131054 - 24

اسم امللك : "مدرسة تدمانني"

موقعه : اقليم احلسيمة جماعة بني جميل مقصولني.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020.

مساحته : 8 ار 31 س.

نوعه : أرض بها ثالثة بناءات تتكون من سفلي وبئر.

اجملاورون : 

شماال : أرض جماعية، مرابط امني؛

شرقا : مستوصف؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ارض جماعية، 

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 131062 - 24

اسم امللك : "سارو حلسن"

موقعه : اقليم احلسيمة مدينة امزورن احملل املدعو : سارو حلسن.

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020.

مساحته : 1 ار 09 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : غير معروف؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : املوساوي أمينة؛

غربا : املوساوي فاظمة، 

طالب التحفيظ : البضعاتي عمر بن محمد.

مطلب رقم 131117 - 24

اسم امللك : "حميد"

موقعه : اقليم احلسيمة بلدية اجدير احملل املدعو حي الدوالي اجارول.

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020.

مساحته : 95 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني وطابق ثالث بالتراجع.

اجملاورون : 

عدد  العقاري  الرسم   ،24  -  131110 عدد  التحفيظ  : مطلب  شماال 

 .24 - 32337

شرقا : الرسم العقاري عدد 42752 - 24؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : بوكالل عبد العالي، 

طالب التحفيظ : بن طامة حميد بن حلسن.

مطلب رقم 131118 - 24

اسم امللك : "اكلي"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة اجدير احملل املدعو : دهار السلوم.

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020.

مساحته : 1 ار 99 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : أكولي لويزة اكولي سليمان اكولي فوزية؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 26209 - 24، ورثة اكولي احمد؛
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جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : أكولي لويزة اكولي سليمان اكولي فوزية؛

طالبو التحفيظ : اكلي سليمان بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 131125 - 24

اسم امللك : "البوحلفاوي"

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو : البروج األحمر.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020.

مساحته : 1 ار 04 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : حسن بن حمو، حميدو اليحياوي؛

شرقا : الشارع؛

جنوبا : ورثة عمر اليحياوي؛

غربا : ورثة عمر اليحياوي؛

طالبة التحفيظ : البوحلفاوي نوال بنت محمد.

مطلب رقم 131136 - 24

اسم امللك : "احلوش"

موقعه : اقليم احلسيمة جماعة امزورن احملل املدعو : حي الغريب.

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2020.

مساحته : 97 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي في طور البناء.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 30544 - 24؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 4978 - 24؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : الشارع؛

طالبة التحفيظ : احلوش مليكة بنت محمد.

مطلب رقم 131137 - 24

اسم امللك : "ابركان"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ايت قمرة، احملل املدعو : تفراست اوزاك.

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020.

مساحته : 1 ار 16 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة رحمة الطرهوشي؛

شرقا : ورثة رحمة الطرهوشي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 52957 - 24؛

غربا : ورثة رحمة الطرهوشي؛؛

طالب التحفيظ : ابركان عبد املالك بن عبد السالم.

مطلب رقم 26274 - 24

اسم امللك : "مدرسة اربعاء تاوريرت س 26"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة اربعاء تاوريرت، احملل املدعو : 

مدرسة اربعاء تاوريرت. 

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 آر 64 س. 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : امللك اخلاص للدولة. 

شرقا : عمر الغلبزوري.

جنوبا : عمر الغلبزوري.

غربا : بلقاسم الغلبزوري.

طالبة التحفيظ : الدولة (امللك اخلاص) 

مطلب رقم 45738 - 24

اسم امللك : "تعاونية نساء بادس للصناعة التقليدية"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة الرواضي، احملل املدعو : بادس.

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2019

مساحته : 04 ار 23 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق

شرقا : الطريق

جنوبا : احمد العزوزي

غربا : ممر

طالبة التحفيظ : تعاونية نساء بادس للصناعة التقليدية.

مطلب رقم 130962 - 24

اسم امللك 'اخيار محمد".

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي سيدي عابد.

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019.

مساحته : 01 ار.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي . 

اجملاورون : 

شماال : الشارع. 

شرقا : ورثة محمد احلوزي. 

جنوبا : الشارع. 

غربا : الشارع. 

طالبة التحفيظ : محمد بن عبد العزيز اخيار. 
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مطلب رقم 130972 - 24

اسم امللك : "ستيتو".

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : "آيت موسى اوعمر" 

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2019.

مساحته : 98 س. 

نوعه : ارض بها بناء يتكون من قبو وطابق ارضي في طور البناء. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4307 - 24.

شرقا : طاهري عمر. 

جنوبا : الشارع. 

غربا : طاهري عمر.

طالب التحفيظ : عبد اجمليد ستيتو بن محمد. 

مطلب رقم 131114 - 24

اسم امللك : "ادشار"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة آيت قمرة، احملل املدعو : ادشار. 

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020.

مساحته : 03 آر 86 س. 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق. 

شرقا : ورثة افقير حسن.

جنوبا : اوالد املكي عماروش.

غربا : علي مداني.

طالب التحفيظ : عبد الغني احلذيفي بن محمد. 

مطلب رقم 131121 - 24

اسم امللك : "ابو القاسم"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : آيت موسى

اوعمر حي آيت موسى 

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 اَر 03 س. 

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني  ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : الشارع. 

شرقا : الشارع.

جنوبا : اسويق خدوج.

غربا : احمد بلحاج.

طالب التحفيظ : محمد ابو لقاسم بن عبد السالم. 

مطلب رقم 131128 - 24

اسم امللك : "مروى"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : تفراست

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2020.

مساحته : 93 س. 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عبد النبي ولد احلاج. 

شرقا : ورثة ستحيوي حمادي.

جنوبا : عبد العزيز سماري.

غربا : الرسم العقاري عدد 51603 - 24.

طالبة التحفيظ : سميرة الفياللي بنت علي. 

مطلب رقم 131129 - 24

اسم امللك : "البكاري"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : حوز آيت

موسى اوعمر اوحار امجاهد

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 اَر. 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : احلنكوري عمر. 

شرقا : احلنكوري رشيد.

جنوبا : الشارع.

غربا : احلنكوري محمد.

طالبة التحفيظ : وفاء البكاري بنت احمد. 

مطلب رقم 131139 - 24

اسم امللك : "بوكمزة"

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش، احملل املدعو : حوز ازكيران

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 اَر 10س. 

نوعه : ارض بها بناء من سفلي وثالث طوابق علوية ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2229 - 24. 

شرقا : الطريق.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2500.

غربا : الشارع.

طالبو التحفيظ : هشام بوكمزة بن محمادي ومن معه. 
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مطلب رقم 131151 - 24

اسم امللك : "البوحلفاوي"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : البروج االحمر

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 اَر 50 س. 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عبد احلليم حمادة. 

شرقا : الشارع.

جنوبا : عمر اومغار.

غربا : بوتقابوت.

طالب التحفيظ : محمد البوحلفاوي بن محمد. 

مطلب رقم 131152 - 24

اسم امللك : "العزوزي"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : احلي األول 

تعروت ازغار

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 اَر 21 س. 

نوعه : ارض بها بناء من طابق ارضي اسفل وطابق ارضي اعلى وطابقني 

علويني ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : الشارع. 

شرقا : الشارع.

جنوبا : ديوان محمد.

غربا : بوشتى ادريس.

طالب التحفيظ : محمد العزوزي بن عبد السالم. 

مطلب رقم 131158 - 24

اسم امللك : "التومليلتي"

ازكيرن  دوار   : املدعو  احملل  بوعياش،  بني  مدينة  احلسيمة،  اقليم   : موقعه 

توزويغني

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 اَر. 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : اليونسي حسني. 

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : ملك الغير.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف التومليلتي بن محمد. 

مطلب رقم 131168 - 24

اسم امللك : "أعراب"

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش، احملل املدعو : رعرامت

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 اَر 62 س. 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 51690 - 24؛ 

شرقا : ملك الغير.

جنوبا : ملك الغير.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : اعراب عبد العزيز بن محمد

مطلب رقم 131145 - 24

اسم امللك : "ادم بنعلي"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي مرموشة.

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2020.

مساحته : 98 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : علي بوغابة؛

شرقا : علي بوغابة؛

جنوبا : علي بوغابة؛

غربا : طريق عمومي، 

طالبو التحفيظ : بنعلي الياس بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 131149 - 24

اسم امللك : "بوقيش"

حي   03 رقم  ابطيح  زنقة   : املدعو  احملل  احلسيمة،  مدينة   : موقعه 

سيدي عابد.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 آر 18 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي وطابق اول وطابق ثاني بالتراجع.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3496، الرسم العقاري عدد 3958 - 24؛
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شرقا : ورثة محمد سكاكي؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : الرسم العقاري عدد 2490 - 24، 

طالب التحفيظ : فريد بوقيش بن عمر .

مطلب رقم 131150 - 24

اسم امللك : "اقني"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : امتانة .

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 ار 02 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الشارع؛

شرقا : الشارع؛

جنوبا : اكاني سعيدة؛

غربا : طالب التحفيظ، 

طالب التحفيظ : سعيد اقني بن عبد السالم.

مطلب رقم 131155 - 24

اسم امللك : "سامي"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : سيدي عابد.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

مساحته : 1 ار 03 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوغابة احمد؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 13901 - 24؛

جنوبا : بوغابة وفيلة؛

غربا : ورثة بوغابة احمد، 

طالب التحفيظ : عفيف محمد سعيد بن محمد.

مطلب رقم 131156 - 24

اسم امللك : "بندحمان 1"

موقعه : اقليم احلسيمة بلدية اجدير احملل املدعو حي ابلوقن.

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 آر 57 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 130973 - 24. 

شرقا : بندحمان عمر؛

جنوبا : بندحمان مصطفى؛

غربا : بندحمان مصطفى، 

طالبة التحفيظ : ارحيمو بندحمان بنت عبد السالم.

مطلب رقم 131162 - 24

اسم امللك : "كوثر"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : حي دهار السلوم.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 ار 23 س.

نوعه : ارض عارية بها بناء من سفلي .

اجملاورون : 

شماال : عمر القدوري؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ممر؛

غربا : عمر القدوري؛

طالبة التحفيظ : القدوري كوثر بنت اخلاضر.

مطلب رقم 131163 - 24

اسم امللك : "افقير"

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو : حي سيدي عابد.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

مساحته : 1 ار 21 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : الشارع؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 5056 - 24؛

جنوبا : محمد افقير؛

غربا : الشارع؛

طالب التحفيظ : عبيد افقير بن اسماعيل.

مطلب رقم 131164 - 24

اسم امللك : "حسن"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : اكركار.

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020.

مساحته : 03 آر 67 س.

نوعه : ارض عارية بها بناء يتكون من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ملك الغير؛
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جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 25021 - 24؛

غربا : ملك الغير؛

طالب التحفيظ : حسن القشعيوي بن علي.

مطلب رقم 131167 - 24

اسم امللك : "شادية"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : بوكيدان.

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2020.

مساحته : 02 ار 19 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : عبد اجمليد لكحل؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ازيف عبد الوهاب؛

طالبة التحفيظ : شادية املرابط بنت محمد.

مطلب رقم 131173 - 24

اسم امللك : "بوعيش"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : امورا.

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2020.

مساحته : 99 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : فوزية تسولي؛

شرقا : ورثة عبد الرزاق تسولي؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : الرسم العقاري عدد 28487 - 24؛

طالبة التحفيظ : حكيمة بوعيش بنت عمر.

مطلب رقم 131180 - 24

اسم امللك : "افالي"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : شارع توالل.

وقع حتديده في : 29 سبتمبر 2020.

مساحته : 78 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الشارع؛

شرقا : الشارع؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12666 - 24؛

غربا : محمد احلدار؛

طالب التحفيظ : افالي يوسف بن عبد الرزاق.

مطلب رقم 131119 - 24

اسم امللك : "دحمان"

موقعــه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : شارع مبارك البكاي.

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2020

مساحته : 87 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وأربع طوابق علوية ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : بغداد فاطمة

شرقا : املوساوي عبد السالم

جنوبا : بلحاج عبد السالم، الغلبزوري احمد

غربا : الطريق

طالبو التحفيظ : دحمان فكري بن عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 131127 - 24

اسم امللك : "سهيل"

موقعــه : اقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : تيفارت.

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2020.

مساحته : 91 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة مهدي موحوراي. 

شرقا : دعلي محمد.

جنوبا : ورثة املرزوق افالي، الغلبزوري احمد.

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ : نعيمة سهيل بنت شعيب

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 24840 - 24

إسم امللك : "بوطاهر 3"

: إقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو :  موقعــه 

دوار امجوضن.

وقع حتديده في : 12 يوليو 2019.

مساحته : 80 س.

طالب التحفيظ : بوطاهر العبدالوي بن احمد.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  االعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 879 بتاريخ 04 نوفمبر 2015

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة

ادريس بوزيان    
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محافظة احملمدية

مطلب رقم 3793 - 26

اسم امللكc "الرملية "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

نوعه : ارض فالحية 

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 11 ار 28 س

حدوده : 

شماال : ممر عرضه 04 امتار 

جنوبا : ورثة شامة بنت عبدالرحمان

رقم  التحفيظ  مطلب   -  26  -  3794 رقم  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

26 - 3798

غربا : الرسم العقاري 70907 - 26

طالب التحفيظ : موالي احلسن ابوطارة البلغيتي بن موالي عمر

مطلب رقم 3794 - 26

اسم امللك : "الزيتونة"

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

نوعه : ارض فالحية 

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 10 ار 05 س

حدوده : 

شماال : ممر عرضه 04 امتار 

جنوبا : ورثة شامة بنت عبدالرحمان

شرقا : ورثة احمد بن عبد اهلل

غربا : مطلب التحفيظ رقم 3793 - 26 - مطلب التحفيظ رقم 3798 - 26

طالب التحفيظ : موالي املهدي ابوطارة البلغيتي بن موالي عمر

مطلب رقم 3798 - 26

اسم امللك : "ياسمني"

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

نوعه : ارض فالحية 

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 15 ار 75 س

حدوده : 

شماال : ممر عرضه 04 امتار 

جنوبا : ورثة شامة بنت عبدالرحمان

شرقا : مطلب رقم 3794 - 26

غربا : الرسم العقاري 70907 - 26

طالبة التحفيظ : فتيحة صابر بنت بوشعيب

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان     

محافظة خنيفرة

اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة'' لهري" 

اقليم خنيفرة

 

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 

القروية  الواقعة باملنطقة املدعوة "لهري" الكائنة باجلماعة  اسفله 

مضي  بعد  ودلك  خنيفرة  اقليم  ازكزا،  اكلمام  لهري  قيادة  لهري 

من   8 الفصل  مبقتضيات  عمال  االعالن  هدا  نشر  من  ابتداء  شهرين 

الظهير الشريف عدد 1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1389 

القروية  لألمالك  اجلماعي  التحفيظ  1969بشان  يوليوز   25 املوافق 

املطالب هي كالتالي :

 24669 - 24665 - 23716 - 23614 - 23607 - 23568 - 23300 - 21854

 -  26644  -  25997  -  25558  -  25126  -  25123  -  24847  -  24841  -

 28705 - 28622 - 28278 - 28001 - 27341 - 26867 - 26655 - 26647

 29233 -

والكل على الرمز /27 . 

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 42466 - 28

اسم امللك : يوسف

: حي  املدعو  احملل  لورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  : مدينة  موقعه 

ايت كظيف.

مسـاحتـه : ) 01 ار 01 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق أول وملحقاتها ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت بن الطالب محمد ؛

شـرقـا : الطريق ؛

جـنـوبا : ايت سعيد اورحو ؛

غـربـا : تنفار محمد ؛

طالب التحفيظ : السـيد احلسن ايت قدور بن محمد.
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مطلب رقم 50109 - 28

اسم امللك : ملك ايت مكون

: حي  املدعو  احملل  لورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  : مدينة  موقعه 

املقاومة قرب ساحة 3 مارس.

مسـاحتـه : ) 01 ار 93 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول و ملحقاتها ؛

حــدوده : 

شمــاال : ساحة ؛

شـرقـا : ساحة ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : السـيد ايت مكون احمد بن حمد.

مطلب رقم 50089 - 28

اسم امللك : ملك نصاز

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو : 

اغرم نقالن.

مسـاحتـه : ) 03 ار 01 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة حتموت ؛

شـرقـا : ورثة حتموت ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : السـيد اسماعيل نصاز بن مبارك.

مطلب رقم 49929 - 28

اسم امللك : انوملولنني 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تينرغ.

مسـاحتـه : ) 02 ار 58 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 49921 - 28

اسم امللك : اسكريد

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تينرغ.

مسـاحتـه : ) 03 ار 75 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 50077 - 28

اسم امللك : ابو درار غاز

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو : 

احلي الصناعي.

مسـاحتـه : ) 35 ار 07 س(.

نـوع امللك : ارض عارية بها بناية من طابق ارضي و بئر ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 363 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 363 ؛

جـنـوبا : طريق ؛

غـربـا : طريق ؛

طالبة التحفيظ : شركة ابو درار غاز ممثلة في شخص مسيرها..

مطلب رقم 49791 - 28

اسم امللك : ملك زايد

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو : 

احلي الصناعي.

مسـاحتـه : ) 18 ار 11 س(.

نـوع امللك : ارض عارية بها بنايات من طابق ارضي ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 363 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 363 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 363 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 363 ؛

طالب التحفيظ : السـيد املراكشي زايد بن محمد.

مطلب رقم 50087 - 28

اسم امللك : ملك الهاري

 : املدعو  لورزازات، احملل  الترابية  ورزازات، اجلماعة  دائرة  اقليم   : موقعه 

احلي الصناعي.

مسـاحتـه : ) 01ار 45 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛



عدد 1146 - فاحت جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020(6134

شـرقـا : ايشو بوعبيد ؛

جـنـوبا : علي ايت الباز ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : السـيد الهاري عمر بن محمد.

مطلب رقم 50099 - 28

اسم امللك : وليد

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : اسفوتاليل.

مسـاحتـه : ) 12ار 01 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : طالب التحفيظ ؛

شـرقـا : رسم عقاري عدد 20399-28 ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : السـيد محمد موكزين بن محمد.

مطلب رقم 50098 - 28

اسم امللك : ملك رباب

 : املدعو  احملل  لورزازات،  الترابية  اجلماعة  ورزازات،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

اسفوتاليل.

مسـاحتـه : ) 01ار 27 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي طابق اول ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛

شـرقـا : زنقة ؛

جـنـوبا : احلسني الغاشي ؛

غـربـا : احلسني الغاشي ؛

طالب التحفيظ : السـيد محمد الغاشي بن احلسني.

مطلب رقم 50083 - 28

اسم امللك : دار نوري محمد

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو : فضراكوم.

مسـاحتـه : ) 01ار 86 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و ملحقاتها ؛

حــدوده : 

شمــاال : رسم عقاري عدد 9179-28 ؛

شـرقـا : نوري احلسني ؛

جـنـوبا : نوري احلسني ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيظ : السـيد نوري محمد بن أحمد.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد ما تبقى من مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة: "ترميكت"

إقليم ودائرة ورزازات

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  بورزازات  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

هذا  نشر  من  ابتداء  شهرين  مضي  بعد  ينتهي  "ترميكت"  املدعوة 

10 من  املؤرخ في   -  174  -  69 1 اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم 

جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليو 1969.

 43501 - 43499 - 43491 - 43310 - 43309 - 43308 - 43307 - 43306

 -  43578  -  43576  -  43568  -  43513  -  43512  -  43511  -  43506  -

 43632 - 43630 - 43629 - 43627 - 43593 - 43589 - 43588 - 43581

 -  43653  -  43646  -  43645  -  43643  -  43638  -  43637  -  43636  -

 43665 - 43663 - 43662 - 43660 - 43659 - 43658 - 43657 - 43655

 -  43677  -  43676  -  43675  -  43674  -  43672  -  43669  -  43668  -

 43710 - 43698 - 43697 - 43690 - 43689 - 43688 - 43685 - 43683

 -  43754  -  43741  -  43735  -  43733  -  43727  -  43726  -  43713  -

 43802 - 43796 - 43774 - 43773 - 43766 - 43760 - 43759 - 43757

 -  43848  -  43845  -  43820  -  43819  -  43818  -  43804  -  43803  -

 43958 - 43881 - 43876 - 43875 - 43862 - 43861 - 43858 - 43849

 -  44068  -  44050  -  44047  -  44017  -  43985  -  43965  -  43959  -

 44275 - 44272 - 44244 - 44224 - 44207 - 44193 - 44173 - 44069

 -  44330  -  44325  -  44323  -  44317  -  44282  -  44279  -  44277  -

 44355 - 44354 - 44350 - 44344 - 44342 - 44339 - 44338 - 44337

 -  44368  -  44365  -  44364  -  44363  -  44362  -  44361  -  44360  -

 44385 - 44384 - 44381 - 44380 - 44378 - 44373 - 44370 - 44369

 -  44396  -  44394  -  44392  -  44391  -  44390  -  44389  -  44386  -

 44422 - 44421 - 44412 - 44405 - 44404 - 44402 - 44400 - 44399

 -  44440  -  44436  -  44433  -  44432  -  44430  -  44424  -  44423  -

 44458 - 44455 - 44454 - 44453 - 44450 - 44443 - 44442 - 44441

 -  44479  -  44475  -  44469  -  44466  -  44464  -  44463  -  44462  -

 44506 - 44501 - 44500 - 44498 - 44497 - 44484 - 44481 - 44480

 -  44521  -  44519  -  44518  -  44517  -  44516  -  44515  -  44508  -

 44542 - 44538 - 44537 - 44536 - 44532 - 44526 - 44525 - 44522

 -  44550  -  44549  -  44548  -  44547  -  44546  -  44545  -  44543  -

 44561 - 44560 - 44557 - 44555 - 44554 - 44553 - 44552 - 44551
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 -  44572  -  44570  -  44569  -  44567  -  44565  -  44564  -  44562  -

 44674 - 44606 - 44594 - 44579 - 44578 - 44577 - 44575 - 44574

 -  44820  -  44819  -  44818  -  44811  -  44759  -  44725  -  44684  -

 44861 - 44860 - 44856 - 44855 - 44834 - 44833 - 44832 - 44830

 -  44869  -  44867  -  44866  -  44865  -  44864  -  44863  -  44862  -

 44893 - 44892 - 44891 - 44890 - 44878 - 44877 - 44871 - 44870

 -  44913  -  44907  -  44904  -  44903  -  44898  -  44895  -  44894  -

 44973 - 44972 - 44971 - 44970 - 44965 - 44955 - 44954 - 44914

 -  45987  -  44986  -  44984  -  44981  -  44979  -  44977  -  44974  -

 45009 - 45008 - 45007 - 45006 - 44999 - 44995 - 44991 - 44989

 -  45114  -  45113  -  45112  -  45096  -  45048  -  45047  -  45042  -

 45433 - 45423 - 45248 - 45247 - 45246 - 45245 - 45244 - 45195

 -  45506  -  45499  -  45484  -  45483  -  45482  -  45481  -  45434  -

 45590 - 45588 - 45568 - 45566 - 45544 - 45543 - 45529 - 45513

 -  45651  -  45650  -  45647  -  45638  -  45611  -  45601  -  45591  -

 45671 - 45669 - 45665 - 45656 - 45655 - 45654 - 45653 - 45652

 -  45704  -  45686  -  45683  -  45679  -  45678  -  45676  -  45673  -

 45732 - 45731 - 45728 - 45727 - 45724 - 45718 - 45708 - 45706

 -  45752  -  45751  -  45742  -  45741  -  45735  -  45734  -  45733  -

 -  45828  -  45827  -  45820 إلى:   45758/28 - ومن:   45756  -  45755

 45858 - 45844 - 45842 - 45840 - 45838 - 45837 - 45832 - 45831

 -  45891  -  45889  -  45884  -  45875  -  45873  -  45871  -  45868  -

 45913 - 45909 - 45908 - 45906 - 45905 - 45904 - 45900 - 45895

 -  45933  -  45931  -  45927  -  45926  -  45925  -  45924  -  45920  -

 45950 - 45949 - 45946 - 45943 - 45942 - 45938 - 45936 - 45934

 -  45962  -  45961  -  45960  -  45959  -  45958  -  45957  -  45951  -

 45986 - 45983 - 45982 - 45980 - 45979 - 45971 - 45969 - 45967

 -  46001  -  46000  -  45994  -  45990  -  45989  -  45988  -  45987  -

 46020 - 46019 - 46018 - 46017 - 46013 - 46011 - 46009 - 46003

 -  46049  -  46047  -  46037  -  46034  -  46023  -  46022  -  46021  -

 46102 - 46101 - 46099 - 46060 - 46059 - 46056 - 46052 - 46051

 -  46613  -  46609  -  46474  -  46387  -  46331  -  46330  -  46329  -

 46719 - 46706 - 46687 - 46681 - 46679 - 46677 - 46651 - 46634

 -  46812  -  46811  -  46809  -  46770  -  46769  -  46754  -  46752  -

 46827 - 46826 - 46825 - 46824 - 46820 - 46818 - 46816 - 46815

 -  46884  -  46883  -  46862  -  46841  -  46836  -  46835  -  46829  -

.47003/28 - 46953 - 46922 - 46907 - 46887 - 46886

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

محافظة الرماني

مطلب رقم 5315 - 29

إســـم امللـــك : مدرسة املراكشية 1 .

عني  القروية  اجلماعة  الرمـــــاني  دائرة  اخلميسات  اقليم   : موقعه 

السبيت احملل املدعـو قبيلة املراكشية دوار أمان .

وقع حتديده في : 15 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 35 آرا 21 س.

نــوعه : أرض عبارة عن مدرسة بها أقسام وبئر.

اجملاورون : 

شماال : الزهراوي بن عطية ؛

شرقـا : طريق عمومية ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 37077/ر ؛

غربا : بن عطية بن عالل ومن معه .

طالب التحفيـــظ : مندوب أمالك الدولة باخلميسات نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة .

مطلب رقم 5338 - 29

إسم امللك : ركبة بلمامون .

حد  القروية  اجلماعة  الرمـــــاني  دائرة  اخلميسات  اقليم   : موقعه 

الغوالم احملل املدعـو دوار العزازبة الرواشد .

وقع حتديده في : 26 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 54 آرا 41 س.

نــوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : شعبة من ورائها الرسم العقاري عدد 6184 - 29؛

شرقـا : الرسمني العقاريني عدد 6184 - 29 و 5099 - 29؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 26382/ر ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 70229 - 25 ) امللك الغابوي " غابة اخلطوات " ( .

طالب التحفيـــظ : محمد العابدي بن علي .

مطلب رقم 5348 - 29

إسم امللك : احباشة .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية حد البراشوة 

احملل املدعـو قبيلة أوالد ميمون 2 دوار البراشوة .

وقع حتديده في : 21 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 هـ 65 آرا 80 س .

نــوعه : أرض فالحية.
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اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 22804/ر ؛

شرقـا : مطلبي التحفيظ عدد 22804/ر و 23396/ر ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 33852/ر ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 33852/ر .

طالبو التحفيـــظ : ياسني الشوفاني بن عبد اهلل بن بوعمرو ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

الشريف البقالي     

 

محافظة سيدي قاسم 

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني الدفالي"

دائرة تالل الغرب، جماعة عني الدفالي وقيادة عني الدفالي.

إقليم سيدي قاسم،

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم يشرفه أن ينهي لعلم 

اسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  اخر  أن  العموم 

إقليم  الدفالي"  "عني  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة 

سيدي قاسم دائرة تالل الغرب قيادة عني الدفالي جماعة عني الدفالي، 

ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن طبقا للظهير 

الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1398 املوافق 25 

يوليو 1969 وهي كالتالي : 

 -  16820  -  16819  -  16804  -  16793  -  16792  -  16791  -  16765  -

 16918 - 16881 - 16867 - 16855 - 16839 - 16835 - 16834 - 16829

 -  16998  -  16996  -  16966  -  16963  -  16953  -  16922  -  16919  -

 17055 - 17054 - 17043 - 17036 - 17028 - 17024 - 17015 - 17002

 -  17135  -  17111  -  17110  -  17105  -  17093  -  17068  -  17056  -

 17190 - 17174 - 17169 - 17154 - 17150 - 17145 - 17141 - 17139

 -  17226  -  17225  -  17218  -  17214  -  17201  -  17193  -  17192  -

 17267 - 17266 - 17255 - 17247 - 17244 - 17233 - 17232 - 17231

 -  17348  -  17333  -  17327  -  17313  -  17307  -  17279  -  17268  -

 17442 - 17441 - 17439 - 17434 - 17393 - 17370 - 17361 - 17358

 -  17494  -  17483  -  17480  -  17478  -  17477  -  17476  -  17475  -

 17585 - 17577 - 17551 - 17549 - 17548 - 17541 - 17538 - 17535

 -  17799  -  17793  -  17792  -  17791  -  17781  -  17780  -  17738  -

 18386 - 18139 - 18047 - 17940 - 17931 - 17852 - 17847 - 17845

 -  19563  -  19562  -  19561  -  19304  -  19053  -  19051  -  18633  -

 22870 - 22571 - 22329 - 21217 - 19740 - 19644 - 19617 - 19608

 -  24660  -  24654  -  24653  -  24636  -  24546  -  23102  -  22981  -

 24799 - 24788 - 24779 - 24727 - 24698 - 24678 - 24669 - 24664

 -  25158  -  25150  -  25114  -  25105  -  25035  -  24824  -  24816  -

 25444 - 25440 - 25301 - 25286 - 25221 - 25202 - 25182

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم

امبارك السوسي     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-5645

امللك املسمى : " اشرف "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" ازغار" ،

مساحته : 50 هـ 45 آ 02 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد بن ابراهيم ،

شرقا : سي ابراهيم حسني بن عبد اهلل بعضا ولعربي ديوان بعضا آخر،

جنوبا : رع رقم 19877-31 بعضا وجانوسي ابراهيم بعضا آخر،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد غلمي حسن بن محمد .

مطلب رقم 31-12258

امللك املسمى : " الضحى "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  املعدر  جماعة   : موقعه 

املدعو" املعدر" ،

مساحته : 15 هـ 90 آ 51 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير ومطالب التحفيظ أرقام -31-48818-31-10522

44393-31-45306-31-47044-31 بعضا آخر ،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-45152 ،

31-46575-31- أرقام  التحفيظ  ومطالب  بعضا  الغير  ملك   : غربا 

44532-31-47461-31-45064ورع رقمي97622-31و31-97737 ،

طالب التحفيظ : السيد اجلعفري أحمد بن محمد .
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مطلب رقم 31-23381

امللك املسمى : " بداوي 10 "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" تزكا" ،

مساحته : 04 آ 04 س

نوعه : أرض بورية بجزء منها بها بئر وأشجار اللوز، 

اجملاورون : 

شماال : ايت املودن ،

شرقا : الواد ،

جنوبا : ورثة بوتفنزوز،

غربا : ايت املودن ،

طالب التحفيظ : السيد بداوي امحمد أحمد .

مطلب رقم 31-61416

امللك املسمى : " ابو يحيا "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" حي متدغوست " ،

مساحته : 72 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ومرافق بالسطح ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-2403 ،

شرقا : بوبكري احلسني ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : رع رقم 31-30659 ،

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة ابويحيا بنت محمد .

مطلب رقم 31-71270

امللك املسمى : " البركة "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار العوينة " ،

مساحته : 01 هـ 86 آ 86 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-19000 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-128790،

جنوبا : الطريق ،

غربا : فاطمة حموش بعضا ومطلب التحفيظ رقم 22356-31 بعضا آخر،

طالب التحفيظ : السيد احلسني حموش بن العربي .

مطلب رقم 31-128018

امللك املسمى : " بايت "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" متحروشت " ،

مساحته : 62 آ 42 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممرين ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ومطلب التحفيظ رقم 31-14004،

شرقا : ورثة فاضمة االدريسي وممر،

جنوبا : محمد االدريسي وممر ومطلب التحفيظ رقم 31-14004،

غربا : زنقة ،

طالبو التحفيظ : السيد محمد بايت بن أحمد ومن معه 

مطلب رقم 31-138965

امللك املسمى : " ادبكرمي "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" املكرونات " ،

مساحته : 07 هـ 34 آ 81 س

نوعه : أرض بورية يخترقها ممرين عموميني ، 

اجملاورون : 

واجلماعة   31-18870 رقم  التحفيظ  ومطلب  عمومي  ممر   : شماال 

الساللية ثالث حجاج ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-11652،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 702-31 وممر عمومي والطريق رقم 1909 ،

غربا : امللك الغابوي قسم موانو ،

طالبة التحفيظ : السيدة فاضمة ادبكرمي بنت محمد .

مطلب رقم 31-138992

امللك املسمى : " تدغارت "

موقعه : جماعة سيدي بوعبداللي قيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت 

باحملل املدعو"دوار ادبوكرى

مساحته : 32 آ 98 س

نوعه : أرض بجزء منها بها بناية سفلية ومطفيتني واخرى محاطة 

بسور والباقي عارية بها أشجار االركان ، 

اجملاورون : 

 ( رقم31-138506  التحفيظ  ومطلب  بعضا  زوبير  مبارك   : شماال 

مدرسة سيدي بوعبداللي( ،

شرقا : ممر ،

جنوبا : ورثة ادبوكرى ،

غربا : ورثة ادبوكرى ورع رقم 31-15400 ،

شخص  في  بوعبداللي  لسيدي  القروي  اجمللس  التحفيظ  طالب 

رئيسها السيد احلسني ادبوجمع .

مطلب رقم 31-139135

امللك املسمى : " االزدهار "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" البديع " ،

مساحته : 08 آ 13 س
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نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 32268-31 بعضا وكوغرابو بعضا آخر،

شرقا : هبزني طيب ،

جنوبا : احكير محمد بن مبارك ،

غربا : هبزني حلسن ،

طالبو التحفيظ : السيد هبزني صالح الدين بن احلسني ومن معه .

مطلب رقم 31-139174

امللك املسمى : " ادرق "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار ادرق " ،

مساحته : 05 آ 27 س

نوعه : أرض عارية بها نبات الصبار و أشجار الزيتون ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-11275 ،

شرقا : رع رقم 31-71127 ،

جنوبا : رع رقمي 39526-31 و 31-27755 ،

غربا : ادبيهي بوجمع ،

طالب التحفيظ : السيد توفيق ادبيهي بن محمد .

مطلب رقم 31-139193

امللك املسمى : " بشركن "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" فدان بشركن"،

مساحته : 36 آ 70 س

نوعه : أرض بها قطعتني عاريتني ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الطريق ،

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-59402 ،

غربا : ورثة ادباكو ،

القطعة الثانية : 

شماال : الطريق ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-18856 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-59402 ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد نور الدين شراف بن أحمد .

مطلب رقم 31-139221

امللك املسمى : " ملك موملعاوج 3 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تيرت 2 " ،

مساحته : 50 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ومرافق بالسطح ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة واحلسن سيمون ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ورثة اليونسي عبد العزيز،

غربا : زنقة ،

طالبة التحفيظ : السيدة نعيمة بن املودن بنت احلسني 

مطلب رقم 31-139222

امللك املسمى : " ملك ادكوجن 1"

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" ادحموش " ،

مساحته : 05 آ 92 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي اواليزيد فلما ،

شرقا : ورثة احلسن بن محمد أحموش ،

جنوبا : ممر ،

غربا : رع رقم 31-78906 ،

طالبة التحفيظ : السيدة نزهة ادكوجن بنت ابراهيم .

مطلب رقم 31-139223

امللك املسمى : " بوفارنو "

بوفارنو  املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  أكلو  وقيادة  جماعة   : موقعه 

متدغوست " ،

مساحته : 05 آ 85 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : طالب التحفيظ ،

جنوبا : رع رقم 31-26531 ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد بوفوس احلسني بن محمد .
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مطلب رقم 31-139225

امللك املسمى : " امالو احاثمن01 "

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" دوار اغرابو" ،

مساحته : 01 آ 49 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقمي 126746-31 و 31-113375 ،

شرقا : ملك الغير بعضا ورع رقم 131903-31 بعضا آخر ،

جنوبا : رع رقم 31-127556 ،

غربا : رع رقم 31-112470 ،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139226

امللك املسمى : " تبلكوكت "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مزارع تبلكوكت " ،

مساحته : 06 آ 01 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ رقمي 17330-31 او 31-17606 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 128528-31 بعضا وزنقة بعضا آخر،

 31-138936 رقم  التحفيظ  ومطلب  بعضا  امني  البعمراني   : غربا 

بعضا آخر،

طالبو التحفيظ : السيد عبد الكبير سالم بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-139229

امللك املسمى : " حوزا "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" مزارع متدغوست " ،

مساحته : 83 آ 24 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-52701 ،

شرقا : رع رقم 31-8898 ،

جنوبا : بوخبزة عبد اهلل ،

غربا : رع رقم 31-32782 ،

طالبو التحفيظ : السيد عبد الرحمان كغرابو بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-139230

امللك املسمى : " دار ابو اخلير "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" زنقة اجلامع الكبير" ،

مساحته : 01 آ 75 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ومرافق بالسطح ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : ورثة حافيضي ،

جنوبا : تاوجنت زينة ،

غربا : ممر ،

طالبو التحفيظ : السيدة فاضمة وقاس بنت ابراهيم ومن معها .

مطلب رقم 31-139234

امللك املسمى : " افراض نحماد اوعيسى "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار امراغ " ،

مساحته : 34 آ 29 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ادالعربي ،

شرقا : رع رقم 31-114680 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 59314-31 وادبوسموس ،

غربا : امانسا امينة ،

طالبو التحفيظ : السيد اخملتار أعراب بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-139236

امللك املسمى : " منزل بولكماض "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" حي ادرق " ،

مساحته : 01 آ 01 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ومرافق بالسطح ، 

اجملاورون : 

شماال : مخزون محمد واد طالب كلثومة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : مصطفى مصباحي ،

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بولكماض بن احلسن .

مطلب رقم 31-139237

امللك املسمى : " اللوبان 5 "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" قسارية اللوبان ساحة املشور " ،

مساحته : 09 س
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نوعه : أرض بها متجر سفلي وطابق علوي واحد مع االحتفاظ بحق 

الهواء لفائدة بن الدرامز بوجمعة 

اجملاورون : 

شماال : رع رقمي 9011-31 و31-6568 ،

شرقا : بن الدرامز بوجمعة ،

جنوبا : ممر مغطى ،

غربا : رع رقم 31-7918 ،

طالب التحفيظ : السيد ابو الدهب احلسني بن عابد .

مطلب رقم 31-139239

امللك املسمى : " قطعة أرضية بحي تيرت 2 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" حي تيرت 2 " ،

مساحته : 77 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة أضرضور بعضا و رع رقم 13481-31 بعضا آخر،

شرقا : سعيد اوهنا ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : ادعلي فاطمة ،

طالبو التحفيظ : السيد محمد اجنار بن عمر ومن معه 

مطلب رقم 31-139240

امللك املسمى : " اورتي سول 1 "

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" دوار سالت 

مساحته : 29 آ 14 س

نوعه : أرض بورية يخترقها ممر عمومي وخط كهربائي دي اجلهد املنخفظ ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 76265-31 وممر عمومي ،

شرقا : ممر عمومي بعضا ورع رقم 78285-31 بعضا آخر ،

جنوبا : رع رقم 31-76141 ،

غربا : رع رقمي 77502-31 بعضا و 77809-31 بعضا آخر،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139241

امللك املسمى : " اورتي سول 2 "

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو"دوار سالت ،

مساحته : 01 آ 44 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-75655 ،

شرقا : رع رقم 31-77810 ،

جنوبا : رع رقم 31-76449 ،

غربا : رع رقم 77504-31 و31-75656،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139242

امللك املسمى : " تزرا بركنني 1 "

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" دوار سالت 

مساحته : 6 آ 27 س

نوعه : أرض بورية يخترقها ممر ، 

اجملاورون : 

شماال : رع أرقام 75714-31 76251-31- و31-77714،

شرقا : واد أساكا وممر ،

جنوبا : ممر ورع رقم 31-76252 ،

غربا : رع رقم 31-75714،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139243

امللك املسمى : " اورتي سول 3 "

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" دوار سالت 

مساحته : 04 آ 16 س

نوعه : أرض بورية يخترقها خط كهربائي دي اجلهد املتوسط ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-77530 ،

شرقا : رع رقم 31-77733 ،

جنوبا : رع رقم 31-76275 ،

غربا : ممر عمومي ،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .
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مطلب رقم 31-139244

امللك املسمى : " اغيل افضاض "

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" دوار سالت 

مساحته : 11 آ 45 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : قطعة رقم 1016 ،

شرقا : رع رقم 31-77478 ،

جنوبا : رع رقم 31-77478 ،

غربا : رع رقم 31-77479 ،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139245

امللك املسمى : " اورتي نلجديد "

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" دوار سالت 

مساحته : 01 آ 72 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقمي 75137-31 و 31-75701 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-76299 ،

جنوبا : رع رقم 31-77709 ،

غربا : رع رقم 31-75701،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139248

امللك املسمى : " منزل ازوهري "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تيرت 2 " ،

مساحته : 01 آ 68 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقمي 54897-31 و 31-54896 ،

شرقا : رع رقم 35010-31 وملك الغير،

جنوبا : زنقة ،

غربا : بيكتارن محمد ،

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة أزوهري بنت مبارك 

مطلب رقم 31-139249

امللك املسمى : " بوشني اخوان "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادبوشني " ،

مساحته : 64 آ 69 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مطفيتني ويخترقها خط كهربائي 

دي اجلهد املنخفض وأعمدة كهربائية ، 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ومطلب رقم 31-138976 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ورثة عبد الرحمان احليان ،

غربا : مصرف ) مجمع املياه الشتوية( وطالب التحفيظ ،

طالبو التحفيظ : السيد محمد بوشني بن مبارك ومن معه .

مطلب رقم 31-139250

امللك املسمى : " حفيظ "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مزارع ادبوشني " ،

مساحته : 50 آ 97 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بلعربي أحمد بن العربي ،

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-138976 ،

غربا : مصرف ) مجمع املياه الشتوية( ،

طالب التحفيظ : السيد مبارك حفيظ بن علي .

مطلب رقم 31-139253

امللك املسمى : " افولكي "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مزارع دوار معتوك " ،

مساحته : 08 آ 92 س

نوعه : أرض بجزء منها بناية سفلية وطابق علوي واحد وصهريج ، 

اجملاورون : 

شماال : اد لشكر،

شرقا : فيال لألجنبية ) نصرانية ( ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : عادل مسعود ،

طالب التحفيظ : السيد محمد كواغو بن العربي .
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مطلب رقم 31-139254

امللك املسمى : " دو اكرور"

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار اخربان " ،

مساحته : 01 آ 15 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابقني علويني ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ورثة حلسن بيشا ،

غربا : ورثة أحمد بيشا ،

طالبة التحفيظ : السيدة فضيلة بيشا بنت أحمد .

مطلب رقم 31-139256

امللك املسمى : " وردة "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" متحروشت " ،

مساحته : 01 آ 35 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : العمري خديجة ،

شرقا : احلافظ بوحكو ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ،

طالب التحفيظ : السيد احلسني بلعنوان بن محمد .

مطلب رقم 31-139259

امللك املسمى : " بوسيك "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" فدان 

اجلمل أزرو زكاغن " ،

مساحته : 02 آ 17 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ادطالب ،

شرقا : مستوقف ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : رع رقم 31-34698 ،

طالب التحفيظ : السيد بوسيك عبد اجمليد بن محمد .

مطلب رقم 31-139261

امللك املسمى : " اغير امي نسالت 1 "

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" دوار سالت 

مساحته : 15 آ 41 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-78383 ،

شرقا : رع رقمي 77877-31 و 31-78170 ،

جنوبا : رع رقمي 78170-31 77509-31- وورثة مسعود اوبلعيد ،

غربا : رع رقم 31-77509 ،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139262

امللك املسمى : " اغير امي نسالت 2 "

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" دوار سالت 

مساحته : 02 آ 88 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقمي 79227-31 و 31-75672 

شرقا : ورع رقمي 75672-31 و 31-77647 ،

جنوبا : رع رقم 31-77332 ،

غربا : رع رقم 31-78271،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139263

امللك املسمى : " انامر نبوسومار"

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" دوار سالت 

مساحته : 02 آ 19 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 78173-31 وورثة مسعود اوبلعيد ،

شرقا : ورثة مسعود اوبلعيد ،
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جنوبا : رع رقم 31-76620 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-76281،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139264

امللك املسمى : " تيمتلني "

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

باحملل املدعو" دوار سالت 

مساحته : 17 آ 97 س

نوعه : أرض بورية يخترقها أخدود ، 

اجملاورون : 

شماال : واد بعضا ورع رقمي 77549-31 76503-31- وأخدود،

شرقا : رع أرقام 31-77849-31-77546-31-76321-31-78203 ،

جنوبا : أخدود ورع أرقام 78205-31-77934-31-76258-31 و31-76504،

غربا : رع رقم 31-77939،

وزير  السيد  عن  نيابة  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-139265

امللك املسمى : " دو الشيخ "

موقعه : جماعة وقيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوارعوجة"،

مساحته : 17 هـ 25 آ 41 س

نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي دي اجلهد العالي وعمود 

كهربائي وشعبة وممر وبعض أشجار النخيل ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص بعضا ومطلب التحفيظ رقم 24552-31 بعضا آخر ،

شرقا : رع رقم 31-65498 ،

جنوبا : رع رقمي 84032-31 68222-31- وممر وشعبة ،

غربا : ورثة ديدوش علي بن علي ،

طالبو التحفيظ : السيد احلسني سافير بن ابراهيم ومن معه

مطلب رقم 31-139266

امللك املسمى : " عني الرحمة "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" طريق 

اكرار سيدي عبد الرحمان ،

مساحته : 09 آ 03 س

نوعه : أرض فالحية بها بئر ونبات الصبار ، 

اجملاورون : 

شماال : ايت املنع ،

شرقا : ورثة ادجغاوي ،

جنوبا : رع رقم 31-29431 ،

غربا : رع رقم 31-28716 ،

طالب التحفيظ : السيد البشير سناد بن احلسني .

مطلب رقم 31-139267

امللك املسمى : " انرار "

دوار  املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  أكلو  وقيادة  : جماعة  موقعه 

سيدي بونوار" ،

مساحته : 01 آ 42 س

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها بناية سفلية وطابق علوي 

واحد ومرافق بالسطح والباقي بها حديقة ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

شرقا : ورثة محمد بن جامع ،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : رع رقمي 100367-31 و 31-97817 

طالب التحفيظ : السيد أحمد امالك بن احلسني .

مطلب رقم 31-139268

امللك املسمى : " باركينو "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار تدوارت " ،

مساحته : 11 آ 71 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة حوسني ،

شرقا : ممر عمومي وورثة صوابي احلاج ابراهيم 

جنوبا : ورثة بوجمعة احلافظ ،

غربا : ورثة ادميس ،

طالبو التحفيظ : السيد الطاهر باركينو بن أحمد ومن معه .

مطلب رقم 31-139276

امللك املسمى : " ملك اخلير "

موقعه : جماعة وقيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو" دوار أمرخسني " ،
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مساحته : 07 آ 85 س

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها بناية سفلية وطابق علوي 

واحد والباقي عارية بها مستودع ، 

اجملاورون : 

شماال : نافع أحمد ،

شرقا : أيت دوار امرخسني ،

جنوبا : ممر الراجلني ،

غربا : الطريق ،

طالب التحفيظ : السيد هيو محمد بن عمار .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر ابوحامد    

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62186 - 35

اسم امللك : رياض بن اسماعيل.

موقعه : اقليم الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار اشباق.

تاريخ حتديده : 11 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 14 آ 65 س. 

نوعه : أرض مسيجة بها دار للسكن في طور اإلجناز، وحوض ماء في 

طور اإلجناز، ثالثة أشجار أركان، وحفرة بئر. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : اخلنوش ابراهيم بن محمد.

جنوبا : اخلنوش ابراهيم بن محمد.

غربا : طريق عمومي ذو عرض متغير.

طالب التحفيظ : البشير بن اسماعيل بن احلسني.

مطلب رقم 62173 - 35

اسم امللك : دكان عدد 1323.

مركز  سميمو،  وجماعة  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

سميمو، سوق سميمو رقم 4.

تاريخ حتديده : 05 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 17 س. 

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 62180 - 35.

شرقا : زنقة السوق عرضها 5 أمتار.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 62181 - 35.

غربا : اجلماعة الترابية لسميمو.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف الصويرة.

مطلب رقم 13158 - 35

اسم امللك : الغويبة.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار العرائش.

تاريخ حتديده : 14 ابريل 2015.

املساحة التي أظهرها التصميم : 33 آ 19 سنتيار. 

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن فيال تتكون من طابق أرضي، وطابق أول 

وسطح، وبها بئر وخزان املاء ومسبح وأشجار النخيل، وبناء.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية بها 4 أمتار – مطلب التحفيظ عدد 3402 - 35.

شرقا : طريق عمومية عرضها 6 أمتار.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 30405 - 35.

غربا : شعبة - الرسم العقاري عدد 18257 - 35.

طالبة التحفيظ : سعاد شفيق بنت احلسني.

مطلب رقم 58882 - 35

اسم امللك : دار عدد 3355-141.

موقعه : بلدية الصويرة، زنقة محمد القري رقم 124-122، مدينة الصويرة.

تاريخ حتديده : 22 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 30 س. 

أول،  وطابق  أرضي،  عبارة عن مخزن من طابق  بناية  بها  أرض   : نوعه 

ومرافق بالسطح، وسطح. 

اجملاورون : 

شماال : متجر من طابق أرضي في إسم األحباس – زنقة محمد القري.

شرقا : زنقة محمد القري - ممر غير نافذ عرضه 2.30 متر )حق الصبا(.

جنوبا : ممر غير نافذ عرضه 2.30 متر )حق الصبا( - عبد الرحمان بن أعمان. 

غربا : عبد الرحمان بن أعمان - متجر من طابق أرضي في إسم األحباس.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 62158 - 35

اسم امللك : ملك دوارتي.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي احمد 

او حامد، دوار الرياض.

تاريخ حتديده : 24 فبراير 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 18 آر 65 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون

شماال : ورثة وارحيم محمد بن بيهي.

شرقا : الرسم العقاري عدد 38494 - 35.

جنوبا : وارحيم احلاج احلسني بن محمد. 

غربا : ورثة إد لباشرا - ورثة إد أومغار.

طالب التحفيظ : العربي وارحيم ابن احلسن.

مطلب رقم 62138 - 35

اسم امللك : تدارت

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة أقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، 

دوار الباشرة. 

وقع حتديده في : 11 فبراير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم : 12 آ 35 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 62147 - 35.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 62147 - 35.

جنوبا : أحمد الزهراوي.

غربا : الرسم العقاري عدد 31085 - 35 – مطلب التحفيظ عدد 59760 - 35. 

طالب التحفيظ : رشيد احلمادي بن بوجمعة.

مطلب رقم 62066 - 35

اسم امللك : مقبرة اللة مامس.

جماعة  اجلنوبية،  الشياظمة  قيادة  الصويرة،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

تكاط، دوار احلجاج. 

تاريخ حتديده : 12 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 21 آ 58 س.

نوعه : أرض بها مقبرة و أشجار األركان. 

اجملاورون : 

شماال : أمكاز- طريق عمومية بعرض متغير.

شرقا : طريق عمومية بعرض متغير.

جنوبا : أمكاز.

غربا : طريق عمومي بعرض 5 أمتار - عبد النبي حلودي- ورثة محمد ملويسي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 62178 - 35

اسم امللك : ملك اجلديرات.

جماعة  اجلنوبية،  الشياظمة  قيادة  الصويرة،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

تكاط، دوار الشحومات.

تاريخ حتديده : 09 مارس 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم : 27 آ 11 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون والتني واألركان وخربة. 

اجملاورون

شماال : اجلديري عبد السالم – ورثة محمد بيهي.

شرقا : الشيهامي رجراجي – ورثة إيزة بنت محمد.

جنوبا : طريق عمومي ذو عرض متغير.

غربا : بلعباس حبيبة – بلعباس حميدة – ورثة حرمييدة أحمد – اجلديري 

عبد السالم.

طالبة التحفيظ : السعدية الساكت بنت سعيد.

مطلب رقم 62137 - 35

اسم امللك : البحيرة.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار آيت حامد. 

تاريخ حتديده : 11 فبراير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم : 4 هـ 94 آ 12 س.

وبئران  ماء  وحوض  واألركان،  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

ومقر تقني، ومرفق. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي بعرض متغير - مطلب التحفيظ عدد 59643 - 35 - 

الرسم العقاري عدد 32484 - 35. 

شرقا : طريق عمومية بعرض متغير- بوجمعة اسمالل.

عمومي  ممر   - العاطي  عبد  الفاريسي   - اسمالل  بوجمعة   : جنوبا 

بعرض 3 أمتار. 

غربا : ممر عمومي بعرض 3 امتار- طريق عمومية بعرض 5 أمتار. 

طالبو التحفيظ : رشيد وعزيز بن ابرهيم ومن معه .

مطلب رقم 62039 - 35

اسم امللك : دار افرض

آيت سعيد،  احلنشان، جماعة  وقيادة  دائرة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

دوار ايت بنكرك.

تاريخ حتديده : 27 يناير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم : 44 آ 78 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وخزان للماء وبئر.

اجملاورون : 

شماال : قناة غاز حتت أرضية - الطريق العمومية الرئيسية رقم 2212 

عرضها 20 مترا. 

شرقا : يامنة أمانزو - سعيد صديق.
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جنوبا : محمد حزام - املهدي حزام.

غربا : املهدي حزام- عبد اهلل أمانزو.

طالب التحفيظ : محمد البكري بن العربي.

مطلب رقم 62016 - 35

اسم امللك : بوعشاش

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار املساسة. 

تاريخ حتديده : 08 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 86 آ 44 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اخلروب واألركان. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ملفضل حسن. 

شرقا : ورثة بوجمعة بلقايد.

جنوبا : طريق عمومي بعرض متغير – الرسم العقاري عدد 17602/م.

غربا : طريق عمومية بعرض متغير.

طالب التحفيظ : السعيد املفضل بن أحمد.

مطلب رقم 62015 - 35

اسم امللك : ملك دوار

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أقرمود، دوار سيدي صالح. 

تاريخ حتديده : 07 نوفمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم : 42 آ 60 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق اجلهوية رقم 301 بعرض 30 مترا - مطلب التحفيظ 

عدد 40680 - 35. 

شرقا : طريق عمومي بعرض متغير.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 40901 - 35 - مطلب التحفيظ 40677 - 35. 

غربا : طريق رئيسية عدد 301 بعرض 30 متر.

طالب التحفيظ : رشيد بوسرغيني بن عبد السالم.

مطلب رقم 61990 - 35

اسم امللك : دواورتي

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي احمد 

اوحامد، دوار بوبلغو. 

تاريخ حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم : 14 آ 14 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان وخزان للماء.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 3 أمتار. 

شرقا : ورثة حلسن بن علي بيكضاض - ورثة عمر بن علي بيكضاض.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 61989 - 35.

غربا : محمد بن بيهي- محمد بن امبارك.

طالب التحفيظ : العربي بيكضاض بن محمد.

مطلب رقم 61989 - 35

اسم امللك : أورتي

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي احمد 

اوحامد، دوار بوبلغو. 

تاريخ حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم : 92 آر 85 س.

والزيتون، مطفيتني  واخلروب  األركان  بها أشجار  أرض فالحية،   : نوعه 

وسكن يتكون من طابق سفلي وطابق أول وبناء مهدم.

اجملاورون : 

شماال : محمد بن بيهي - مطلب التحفيظ عدد 61990 - 35 - ورثة 

عمر بن علي بيكضاض.

شرقا : ورثة حسن بن بوجمعة - ورثة علي بن العربي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 14034 - 35.

غربا : ورثة عبد اهلل بن محمد بيكضاض - طريق عمومية بعرض متغير.

طالب التحفيظ : العربي بيكضاض بن محمد.

مطلب رقم 61987 - 35

اسم امللك : ملك افرض

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي،جماعة سيدي احمد 

اوحامد، دوار بوبلغو. 

تاريخ حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم : 90 آ 97 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واألركان وبئر وغرفة محرك من 

طابق أرضي. 

اجملاورون : 

شماال : عمر بن حمو- سعيد بن حمو.

شرقا : ورثة محمد بن الشيخ.

 -  35  -  61990 التحفيظ عدد  – مطلب  بن علي  ورثة حلسن   : جنوبا 

محمد بن مبارك – طريق عمومية بعرضها 3 أمتار.

غربا : ورثة محمد بن بيهي – ابراهيم بن عبد اهلل.

طالب التحفيظ : العربي بيكضاض بن محمد.

مطلب رقم 62174 - 35

اسم امللك : دكان عدد 1317

مركز  سميمو،  وجماعة  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

سميمو سوق سميمو رقم 2. 
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تاريخ حتديده : 05 مارس 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم : 20 س.

نوعه : أرض بها دكان من طابق أرضي.

اجملاورون : 

شماال : اجلماعة الترابية لسميمو.

شرقا : زنقة السوق عرضها 5 أمتار.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 62180 - 35.

غربا : اجلماعة الترابية لسميمو.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 62061 - 35

اسم امللك : ملك اجلنان 

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة الشياظمة اجلنوبية، جماعة حد 

الدرى، دوار الشعاب. 

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم : 09 آ 96 س.

الزيتون  وأشجار  سفلي  طابق  من  مسكن  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

واألركان ومطفية.

اجملاورون : 

شماال : حمان عبد السالم- العربي البيدق.

شرقا : حمان عبد السالم- حليمة شكري.

جنوبا : طريق عمومية ذات عرض متغير.

غربا : زهرة ملبرع - العربي البيدق.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم شكري بن بوجمعة.

مطلب رقم 62060 - 35

اسم امللك : ملك اجلنان

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة الشياظمة اجلنوبية، جماعة حد 

الدرى، دوار الشعاب. 

تاريخ حتديده : 10 ديسمبر 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 71 آ 62 س.

نوعه : أرض فالحية مسيجة جزئيا بها مرفقني من طابق أرضي وبئر 

وشجرة نخيل واحدة.

اجملاورون : 

شماال : عبد العالي هنودة - ميلود هنودة.

شرقا : الفاضلي ابراهيم بن سالم - طريق عمومية عرضها 4 أمتار.

جنوبا : طريق عمومية عرضها 4 أمتار.

غربا : حمان عبد السالم.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم شكري بن بوجمعة.

مطلب رقم 62128 - 35

اِسم امللك : تزضني.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار أبارو.

تاريخ حتديده : 04 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 75 آ 30 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون، وحوض ماء، وبئر. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة أكورام إدريس.

شرقا : مديح محمد – شعبة.

جنوبا : شعبة – عصباوي أحمد – ورثة عصباوي حماد – ورثة عصباوي علي.

غربا : أكورام كلثوم – أكورام حميد.

طالبة التحفيظ : نعيمة مديح بنت أحمد.

مطلب رقم 62118 - 35

اِسم امللك : ملك أكناري.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار آيت الصريدي.

تاريخ حتديده : 23 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 آ 89 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان وحوض ماء. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي عرضه أربعة أمتار.

شرقا : ممر عمومي عرضه أربعة أمتار – ورثة العربي أومرزوق.

جنوبا : فاطمة بنت عمر.

غربا : فاطمة بنت عمر – ممر عمومي عرضه أربعة أمتار.

طالب التحفيظ : أحمد مطيع بن محمد.

مطلب رقم 59662 - 35

اِسم امللك : فدان احليحي.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة، جماعة سيدي العروسي، 

دوار الزويتينات.

تاريخ حتديده : 17 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 29 آ 96 س.

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول، ومقرين 

تقنيني، وحوض ماء وبئر ومسبح، وأشجار الزيتون، وأشجار مختلفة. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ذو عرض متغير – مطلب التحفيظ عدد 59663 - 35.

نافذ – شنون عبد احلنني –  – ممر عمومي غير  : شنون ركراكي  شرقا 

مطلب التحفيظ عدد 59663 - 35.
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جنوبا : شنون عبد احلنني – ممر عمومي ذو عرض متغير.

غربا : ممر عمومي ذو عرض متغير.

طالب التحفيظ : امبارك شنون بن أحمد.

مطلب رقم 61940 - 35

اِسم امللك : ملك أكناوي.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة إذاوكرض، دوار بوزمة.

تاريخ حتديده : 20 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 آر 90 س.

نوعه : أرض فالحية بها خربة وشجرتا أركان ونخلة ودبوزة.

اجملاورون : 

35 – طريق عمومي ذو عرض   -  36862 العقاري عدد  الرسم   : شماال 

متغير – ورثة أمهوش.

شرقا : ورثة أمهوش – طريق عمومي ذو عرض متغير.

جنوبا : ممر بعرض 3 أمتار – ورثة محمد.

غربا : ورثة لعرج – الرسم العقاري عدد 36862 - 35.

طالبة التحفيظ : أمنة أخياض بنت أحمد.

مطلب رقم 61949 - 35

اِسم امللك : ملك احلرش.

آيت سعيد،  احلنشان، جماعة  وقيادة  دائرة  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

دوار آيت بنكرك.

تاريخ حتديده : 23 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 22 آر 70 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ودار للسكن.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 5 أمتار.

شرقا : السعدية اخلراز.

جنوبا : السعدية اخلراز – العربي بن املعلم اخلراز.

غربا : سعيد اخلراز – العربي اخلراز – بن ملعلم بريك.

طالبة التحفيظ : السعدية اخلراز بنت ميلود.

مطلب رقم 62069 - 35

اِسم امللك : ملك السدرة.

موقعه : إقليم الصويرة، باشوية وجماعة تاملست، دوار آيت حماد.

تاريخ حتديده : 13 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 15 آر 05 س.

نوعه : أرض فالحية بها شجرتي زيتون، وشجرة تني واحدة، وبئر في طور 

اإلجناز، ودار للسكن من طابق أرضي، به مخزنني، وطابق أول وسطح.

اجملاورون : 

شماال : الرامي بوشعيب – تاويل بوجمعة.

شرقا : الرامي بوشعيب – الطريق الوطنية رقم 1 بعرض 30 مترا.

جنوبا : الرسم العقاري 291 - 35 – الرسم العقاري 44518 - 35.

غربا : الزعيتر كمال – التاويل بوجمعة.

طالب التحفيظ : كمال الرامي بن عبد الغاني.

مطلب رقم 59817 - 35

اِسم امللك : أركانة الفايض 2.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة وجماعة مسكالة، دوار 

آيت شعيب.

تاريخ حتديده : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 36 آر 31 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : شعبة بعرض متغير.

شرقا : سعيد أعيسي.

جنوبا : ورثة خلساسي.

غربا : ورثة خلساسي.

طالبو التحفيظ : احملفوظ الدريويش بن مبارك ومن معه.

مطلب رقم 61995 - 35

اِسم امللك : ملك الطويلع.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة أقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، 

دوار آيت التهرية.

تاريخ حتديده : 28 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 22 آر 48 س.

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول ومرآب 

بالطابق األرضي، وبها أشجار الزيتون، والتني وأشجار مختلفة، وحفرة 

بئر، ومطفيتني.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الكرطيط سي مسعود – ممر عمومي غير نافذ.

شرقا : ممر عمومي غير نافذ – طريق عمومي بعرض 5 أمتار.

جنوبا : أحمد الكرطيط – عبد الكامل الكرطيط.

غربا : ممر غير نافذ بعرض مترين – بوجمعة الكرطيط.

طالبة التحفيظ : فوزية الكرطيط بنت مسعود.

مطلب رقم 62133 - 35

اِسم امللك : لفرد ملساهل.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار أبارو.

تاريخ حتديده : 10 فبراير 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 52 آر 89 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وشجرة أركان واحدة.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوهيا إبراهيم.

شرقا : مديح مليكة – ورثة مديح حلسني.

جنوبا : طريق عمومي بعرض 20 مترا.

غربا : بوحيا عبد اهلل.

طالبة التحفيظ : فاطمة مديح بنت أحمد.

مطلب رقم 62002 - 35

اِسم امللك : مقبرة سيدي عبد اهلل بوملعيز.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة الشياظمة الشمالية، 

جماعة كشولة، دوار الصهاهلة.

تاريخ حتديده : 30 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 95 آر 43 س.

نوعه : أرض بها مقبرة ومسجد من طابق أرضي، ومطفيتني، وضريح، 

وأشجار الزيتون، وبناية من طابق أرضي.

اجملاورون : 

شماال : فالح احلسني بن محمد.

شرقا : طريق عمومي بعرض 10 أمتار.

جنوبا : ممر عمومي بعرض 3 أمتار.

غربا : ورثة عمر نعيم – ورثة البشير بشور – خالص بوجمعة بن مبارك 

– مطلب التحفيظ عدد 59337 - 35.

احلبسي  امللك  عن  بالنيابة  الصويرة  أوقاف  ناظر   : التحفيظ  طالب 

بإقليم الصويرة.

مطلب رقم 10226 - 35

اِسم امللك : النبوبات.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار آيت حامد.

تاريخ حتديده : 10 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 22 آر.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التني وبئر.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي بعرض 5 أمتار.

شرقا : مصطفى زروق.

جنوبا : ورثة احلاج العربي لكحل.

غربا : ورثة احميدة عالل لكحل.

طالب التحفيظ : عبد اهلل الطاولي بن ميلود.

مطلب رقم 61855 - 35

اِسم امللك : احرمي.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة، جماعة اخملاليف، دوار الزنيد.

تاريخ حتديده : 15 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 33 آر 87 س.

أرض  عن  عبارة  األولى  القطعة   : من قطعتني  متكونة  فالحية  أرض   : نوعه 

وبئر،  ماء  حوض  بها  فالحية  أرض  عن  عبارة  الثانية  والقطعة  فالحية، 

ومطفيتني إحداهما مهدمة، وبناية من طابق أرضي وطابق أول، ومسبح.

اجملاورون : 

القطعة األولى : مساحتها : 21 آ 13 س : 

شماال : عبد الرحمان آيت أركيك.

شرقا : ممر عمومي بعرض 2.5 متر.

جنوبا : ورثة محمد بلفاطمي.

غربا : شعبة.

القطعة الثانية : مساحتها : 02 هـ 12 آ 74 س : 

شماال : ممر عمومي بعرض 1.5 متر – مطلب التحفيظ عدد 25773 - 35.

شرقا : طريق عمومي ذو عرض متغير.

جنوبا : ورثة صبحي صالح – اليزيد حسام – ورثة محمد بلفاطمي.

غربا : ممر عمومي بعرض 2.5 متر.

طالب التحفيظ : نافع حسام ابن عبد الهادي.

مطلب رقم 62177 - 35

اِسم امللك : ملك اجلنان 2.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار املساسة.

تاريخ حتديده : 06 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 39 آر 56 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان وحفرة بئر، ومؤسسة.

اجملاورون : 

شماال : حماد بوجليد – محمد بوجليد.

شرقا : ورثة بنعدي العياشي.

6 أمتار – الرسم  : ورثة بنعدي عبد اهلل – ممر غير نافذ عرضه  جنوبا 

العقارس عدد 36392 - 35.

غربا : الرسم العقاري عدد 36392 - 35.

طالب التحفيظ : كمال أحداد ابن محمد.

مطلب رقم 62136 - 35

اِسم امللك : ملك الدار.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، مركز اوناغة.

تاريخ حتديده : 11 فبراير 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 64 س.

نوعه : أرض بها بناية من طابق أرضي وسطح.

اجملاورون : 

شماال : مبارك اسمالل – ورثة محمد بايال بن عبد اهلل.

شرقا : ورثة محمد بايال بن عبد اهلل.

جنوبا : ورثة واعزيز إيجة.

غربا : زنقة بعرض 10 أمتار.

طالبو التحفيظ : رشيد وعزيز ابن إبراهيم ومن معه.

مطلب رقم 7821 - 35

اسم امللك : اميان.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار جماعة سيدي كاوكي دوار ايت حلسن.

تاريخ حتديده : 10 يوليو 2014.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 08 آ 66 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون : 

شماال : امللك الغابوي.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3361 - 35 – مطلب التحفيظ عدد 5396 - 35.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 5396 - 35 – طريق عمومي عرضة 08 أمتار.

غربا : طريق عمومي عرضة 08 أمتار – امللك الغابوي.

طالب التحفيظ : عفيف بودالل ابن الصديق.

مطلب رقم 9918 - 35

اسم امللك : تورتيت نبهي أو احليان.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة ادا وكرض دوار اماريرن.

تاريخ حتديده : 06 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 60 آر 75 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واألركان. 

اجملاورون : 

شماال : زهرة الساخي – الرسم العقاري عدد 21837 - 35.

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

جنوبا : مشروع ممر عرضه 05 أمتار. 

غربا : محمد إيفيس – محمد أباجي.

طالب التحفيظ : محمد بن حسن بن عمر.

مطلب رقم 13526 - 35

اسم امللك : ملك حبوش.

موقعه : مدينة الصويرة زنقة عبد العزيز الفشتالي.

تاريخ حتديده : 22 يناير 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم : 62 س. 

نوعه : أرض بها دار للسكن من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح. 

اجملاورون : 

شماال : األحباس.

شرقا : األحباس. 

جنوبا : زنقة جبالة – مطلب التحفيظ 895 - 35 - عبد الصادق تكني. 

غربا : عبد الصادق تكني – ممر غير نافذ – حق الصبا.

طالبو التحفيظ : مارتان لوران اندريان ماليت ومن معه.

مطلب رقم 26298 - 35

اسم امللك : بن يوسف 2.

موقعه : مدينة الصويرة زنقة عقبة بن نافع رقم 1 مكرر.

تاريخ حتديده : 16 اغسطس 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 12 س. 

نوعه : ممر خاص باألحباس غير نافذ عرضه 03 أمتار. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 32429 - 35.

شرقا : مسجد ابن يوسف – سور يعود لفائدة امللك العام البلدي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 32428 - 35 – الرسم العقاري 6086 - 35.

غربا : الرسم العقاري عدد 6088/م – زنقة عقبة ابن نافع.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 59145 - 35

اسم امللك : جنان الطالب.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة اوناغة، دوار إد عمر.

تاريخ حتديده : 11 ابريل 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 83 آ 14 س. 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون واألركان. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21937 - 35. 

شرقا : حسن مسعودي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 50730 - 35.

غربا : الرسم العقاري عدد 24534 - 35. 

طالب التحفيظ : يوسف مسعودي ابن ابراهيم.

مطلب رقم 59434 - 35

اسم امللك : تروين 2.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار جماعة ادا وكرض دوار ايت علي.

تاريخ حتديده : 02 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 هـ 05 آ 02 س. 
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نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون واالركان وأرض عارية محاطة 

بسور حجري وبئر. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة مبارك أوسوس – محمد اباشرة – الرسم العقاري عدد 

17114/م ورثة حمو ابن إدوش. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 11353/م.

جنوبا : الطريق الرئيسية رقم 2214 عرضها 20 مترا.

غربا : طالب التحفيظ – الرسم العقاري عدد 44162 - 35 – أمكاز - واد قصب.

طالب التحفيظ : احلسن اباشرة ابن احلسني.

مطلب رقم 59603 - 35

اسم امللك : ريان.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة، جماعة سيدي العروسي، 

دوار الهواكير.

تاريخ حتديده : 10 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 09 آ 13 س. 

نوعه : ارض فالحية بها شجرة أركان واحدة. 

اجملاورون : 

شماال : طالبة التحفيظ. 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 59598 - 35.

جنوبا : حفيظ الرشدي ابن طاهر.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 59600 - 35 – رشيدة موالحي.

طالبة التحفيظ : رشيدة موالحي بنت احمد.

مطلب رقم 61932 - 35

اسم امللك : اجلنان.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار القليعة.

تاريخ حتديده : 18 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 18 آر. 

نوعه : أرض فالحية بها شجرة زيتون وأشجار مختلفة ومرفق وحوض 

مائي وبئر. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 26400 - 35. 

شرقا : عبد الوهاب الغبيرة – مدخل بعرض 4 أمتار.

جنوبا : ورثة إبراهيم بن الفقيه.

غربا : الرسم العقاري عدد 26400 - 35.

طالب التحفيظ : خالد بدار بن حسن.

مطلب رقم 61967 - 35

اسم امللك : سكنى.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة، جماعة سيدي العروسي، 

دوار البراهمية.

تاريخ حتديده : 27 اغسطس 20219

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آ 29 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد ابن احملجوب. 

شرقا : طريق عرضه 04 أمتار.

جنوبا : عبد الرحمان كحوش ابن احمد.

غربا : عبد الرحمان كحوش ابن احمد.

طالبة التحفيظ : فاطنة الهروة بنت اعباد.

مطلب رقم 61968 - 35

اسم امللك : جنان عباد.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة، جماعة سيدي العروسي، 

دوار البراهمية.

تاريخ حتديده : 27 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 77 آ 70 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون والتني ومطفية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عالل بن الركراكي. 

شرقا : محمد لوبيري بن عبد النبي – صالح لوبيري بن عبد النبي – 

احلسبية بنت عبد النبي.

بن  أحمد  بن  الرحمان  عبد   – النبي  عبد  بن  لوبيري  محمد   : جنوبا 

عيسى – ورثة عالل بن الركراكي.

غربا : ورثة عمر ابن احملجوب – طريق عرضه 4 أمتار – ورثة عالل ابن ركراكي.

طالبة التحفيظ : فاطنة الهروة بنت اعباد.

مطلب رقم 61982 - 35

اسم امللك : ملك اكزير جتزئة 1.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة اوناغة، دوار القليعة.

تاريخ حتديده : 07 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 15 آ 42 س. 

نوعه : أرض فالحية بها شجرة أركان واحدة وبئر. 

اجملاورون : 

شماال : مبارك احلارتي. 

شرقا : العياشي احلارتي ابن محمد – ممر غير نافذ عرضه 6 أمتار.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 61976 - 35.

غربا : امللك الغابوي.

طالب التحفيظ : محماد كعمون ابن العربي.

مطلب رقم 62003 - 35

اسم امللك : مقبرة سيدي حلسن.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار اجلرف.

تاريخ حتديده : 30 اكتوبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 99 آ 72 س. 

نوعه : مقبرة بها ضريح وأشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي بعرض متغير. 

شرقا : شعبة.

جنوبا : ورثة جموع بوخشاشة – مبارك العيوك – ورثة بوجمعة الهراد. 

غربا : محمد الكجديح – ممر غير نافذ بعرض 3 أمتار - أحمد الكجديح.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 62033 - 35

اسم امللك : سكننا.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة جماعة اوناغة دوار آيت حامد مركز اوناغة.

تاريخ حتديده : 13 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 82 آ 73 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وشجرة التني. 

اجملاورون : 

شماال : العياشي بن البشير – الرسم العقاري عدد 27040 - 35 – ورثة 

احلاج جعواني هاشمي – ورثة احلاج سعيد جعواني – الرسم العقاري 

عدد 47969 - 35. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 2272 - 35.

جنوبا : طريق وطنية رقم 08 عرضها 30 متر.

غربا : طرق عمومي عرضه 05 أمتار – الرسم العقاري 33250 - 35.

طالبة التحفيظ : " شركة أوبيك " ش م م.

مطلب رقم 62042 - 35

اسم امللك : أركان إسيسل 2.

موقعه : بلدية الصويرة دوار الغزوة.

تاريخ حتديده : 20 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 13 آ 70 س. 

نوعه : أرض فالحية بها شجرة أركان واحدة. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 18665 - 35 – محمد بحنان. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 16545 - 35.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 15334 - 35.

غربا : طريق عمومي بعرض متغير.

طالبة التحفيظ : السعدية بحنان بنت عدي.

مطلب رقم 62045 - 35

اسم امللك : فدان احلميري.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة احلنشان جماعة تفتاشت دوار الكدية.

تاريخ حتديده : 28 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 94 آ 58 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

القطعة األولى : مساحتها 74 آ 86 س : 

شماال : الطريق الرئيسية رقم 2200 عرضها 20 متر – عبد املالك بلقايد. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 30334 - 35.

جنوبا : الطريق اجلهوية رقم 207 عرضها 40 متر.

غربا : الطريق الرئيسية رقم 2200 عرضها 20 متر.

القطعة الثانية : مساحتها 19 آ 72س : 

شماال : السعدية املتوكي. 

شرقا : الطريق الرئيسة رقم 2200 عرضها 20 متر.

جنوبا : ورثة مبارك العسري.

غربا : طريق عمومي عرضه 03 أمتار.

طالب التحفيظ : العياشي املتوكي بن بوجمعة.

مطلب رقم 62064 - 35

اسم امللك : مقبرة سيدي ابراهيم.

جماعة  اجلنوبية،  الشياظمة  قيادة  الصويرة،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

تكاط، دوار زمامطة.

تاريخ حتديده : 12 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 هـ 23 آ 10 س. 

نوعه : أرض بها مقبرة بها أشجار الزيتون واألركان ومطفية ومسجد 

من سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي بعرض متغير. 

شرقا : العطاب عبد الكرمي ومن معه.

جنوبا : احملجوب احلوزي – ورثة عيسى بن قدور احلوزي – العطاب عبد 

الكرمي ومن معه - طريق عمومي ذو عرض متغير.

غربا : طريق عمومي بعرض متغير.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 62175 - 35

اسم امللك : دكان عدد 1320.

مركز  سميمو،  وجماعة  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

سميمو، سوق سميمو رقم 10.

تاريخ حتديده : 05 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 16 س. 

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي. 
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اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 62176 - 35. 

شرقا : زنقة السوق عرضها 5 أمتار.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 62166 - 35.

غربا : بلدية سميمو.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 12420 - 35

اسم امللك : احلانوت رقم 102.

موقعه : مدينة الصويرة شارع الزرقطوني رقم 102.

تاريخ حتديده : 02 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 12 س. 

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي. 

اجملاورون : 

شماال : امللك البلدي )منطقة أقواس مغطاة سابقا( - سعيد اشاغوغ. 

شرقا : سعيد اشغوغ – بوجمعة فريشش.

جنوبا : بوجمعة فريشيش – الرسم العقاري عدد 7767 - 35.

غربا : امللك البلدي )منطقة أقواس مغطاة سابقا(.

طالب التحفيظ : عبد الفتاح بيهمان ابن بوجمعة.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة بالنيابة 

مونية املكروني    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32637 - 36

اسم امللك : " الضحاك " و "الضحاك 1"

احملل  العوامرة،  جماعة   ، اللوكوس  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

املدعو دوار الغوازي

وقع حتديده في : 05 نوفمبر 2019

مساحته اإلجمالية : 01 هكتار 48 ار 97 سنتيار 

نوعه : ارض فالحية مجزأة الى قطعتني 

اجملاورون : 

سنتيار   50 ار   11 هكتار   01  : مساحتها   : األولى  للقطعة  اجملاورون 

املسماة " الضحاك"

شماال : طريق 

جنوبا : البينة جلول .

شرقا : .طريق 

غربا : خربوش بوسلهام 

املسماة  سنتيار   47 37ار   : مساحتها  الثانية  للقطعة  اجملاورون 

"الضحاك 1 ".

شماال : ممر عمومي و الرايب عبد اهلل 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18600 - 36 .

شرقا : .الرايب عبد اهلل 

غربا : طريق-ممر عمومي. 

طالبي التحفيظ : 

- احمد بن جلول حبيكو.

- محمد بن احمد كباب.

مناصفة بينهما 

مطلب رقم 2745 - 19

اسم امللك : " دار اخلالية –دار بن عمر-مرح الكبير و اخلمالش" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بوجديان احملل املدعو : دوار عني افرار.

وقع حتديده في : 11 يوليو 2017.

مساحته اإلجمالية : 24 هكتار 63 ار 02 س. 

نوعه : ارض فالحية ورعوية. 

اجملاورون للقطعة األولى : مساحتها : 21 هكتار 13 ار 16 س.

شماال : طريق غابوي. 

جنوبا : غابة أهل سريف.

شرقا : غابة أهل سريف.

غربا : غابة أهل سريف.

اجملاورون للقطعة الثانية : مساحتها : 03 هكتار 49 ار 86 س.

شماال : غابة أهل سريف.

جنوبا : طريق غابوي.

شرقا : غابة أهل سريف.

غربا : غابة أهل سريف.

طالبة التحفيظ : جماعة عني أفرار النائب عنها السيد وزير الداخلية.

مطلب رقم 2980 - 19

اسم امللك : " حجرة الديب-خندق الورد-خندق بوبري-قطيعة اجلبل" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة تطفت احملل املدعو : دوار صف الطرولة.

وقع حتديده في : 31 يوليو 2017.

مساحته اإلجمالية : 202 هكتار 14 ار 83 س. نوعه : ارض رعوية بها 

البلوط والفلني.

اجملاورون للقطعة األولى : مساحتها : 93 هكتار 98 ار 06 س.

شماال : غابة أهل سريف. 

جنوبا : اجلماعة الساللية الدلم الغميق.

شرقا : طريق.

غربا : غابة أهل سريف.
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اجملاورون للقطعة الثانية : مساحتها : 108 هكتار 16 ار 77 س.

شماال : غابة أهل سريف.

جنوبا : دوار الصف طرولة – غابة أهل سريف.

شرقا : وادي اخملازن.

غربا : طريق.

عنها  النائب  الطرولة  الصف  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

السيد وزير الداخلية.

مطلب رقم 2988 - 19

اسم امللك : " رياتي حلتى" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة تطفت احملل املدعو : دار العطار.

وقع حتديده في : 03 يوليو 2017.

مساحته اإلجمالية : 25 هكتار 94 ار 41 س. نوعه : ارض رعوية بها 

البلوط و الفلني.

اجملاورون للقطعة األولى : مساحتها : 22 هكتار 54 ار 09 س.

شماال : غابة أهل سريف. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 2581/19 –غابة أهل سريف.

شرقا : ممر عمومي.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 2581/19 - غابة أهل سريف.

اجملاورون للقطعة الثانية : مساحتها : 03 هكتار 40 ار 32 س.

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 2581/19.

جنوبا : غابة أهل سريف.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 2581/19.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 2581/19.

طالبة التحفيظ : جماعة دار العطار النائب عنها السيد وزير الداخلية.

مطلب رقم 1111 - 36

اسم امللك : " مراح الشقالية وقاع املدشر" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بوجديان قيادة تطفت احملل املدعو : 

دوار عني سمن.

وقع حتديده في : 05 يوليو 2017.

مساحته اإلجمالية : 07 هكتار 82 ار 69 س.

نوعه : ارض فالحية ورعوية بها بنايات.

اجملاورون للقطعة األولى : مساحتها : 07 هكتار 60 ار 83 س. 

شماال : الواد. 

جنوبا : ممر عمومي.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 1120 - 36 – طريق.

غربا : الواد.

اجملاورون للقطعة الثانية : مساحتها : 21 ار 86 س. 

شماال : طريق. 

جنوبا : طريق.

شرقا : طالب التحفيظ.

غربا : طريق.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية عني السمن النائب عنها السيد 

وزير الداخلية.

مطلب رقم 32725 - 36

اسم امللك : " عنصر اجلنوي 247310" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني كرفط احملل املدعو : دوار صفصاف.

وقع حتديده في : 21 يناير 2020.

مساحته : 80 ار 77 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي الدعاوى. 

جنوبا : خندق.

شرقا : ورثة علي الدعاوى.

غربا : شعبة.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32727 - 36

اسم امللك : " طرف بعنصر اجلنوي 247311" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني كرفط احملل املدعو : دوار صفصاف.

وقع حتديده في : 21 يناير 2020.

مساحته : 07 ار 54 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الشعبة. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 32726 - 36.

شرقا : اخلندق.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 32726 - 36.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32737 - 36

اسم امللك : " الصريبة 59230" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني عروس احملل املدعو : دار لويز.

وقع حتديده في : 28 يناير 2020.

مساحته اإلجمالية : 01 هكتار 44 ار 73 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون للقطعة األولى : مساحتها : 93 ار 29 س.

شماال : أحمد القاسمي. 
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جنوبا : األحباس.

شرقا : طريق.

غربا : أحمد القاسمي.

اجملاورون للقطعة الثانية : مساحتها : 51 ار 44 س.

شماال : ورثة كوادة.

جنوبا : األحباس

شرقا : اخلندق.

غربا : طريق.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32744 - 36

اسم امللك : " املرجع الطويل وحتويلة فراسو 59276" 

املرجع   : املدعو  احملل  عروس  بني  جماعة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

الطويل وحتويلة فراسو.

وقع حتديده في : 05 فبراير 2020.

مساحته : 43 ار 06 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : عدنان بن أحمد الوهابي-أحمد برحو – أحمد الطالبي – عبد 

السالم الوهابي.

جنوبا : عبد القادر الطالبي – ورثة أحمد الطالبي.

شرقا : أحمد بروحو – عبد السالم الطالبي و من معه – عبد السالم الطالبي.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 32747 - 36.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32746 - 36

اسم امللك : " أمينة" 

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير احملل املدعو : حي األندلس.

وقع حتديده في : 13 فبراير 2020.

مساحته : 90 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وثالث طوابق وطابق رابع بالتراجع. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 46260 - 36. 

جنوبا : عبد احلي الغريبي.

شرقا : أحمد احملمدي – العياشي بوشنتني.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : عبد املنعم اجلباري.

مطلب رقم 32747 - 36

اسم امللك : " مرجع دار غري اجملاهد 59294" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني عروس احملل املدعو : دوار بوجرية".

وقع حتديده في : 17 فبراير 2020.

مساحته : 29 ار 84 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 32744 - 36. 

جنوبا : الطاهر الوهابي.

شرقا : ورثة أحمد الوهابي.

غربا : الطاهر الوهابي – ورثة عبد السالم الوهابي.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32749 - 36

اسم امللك : " وجلة اجلامع 65385" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة خميس الساحل احملل املدعو : دوار العنصر".

وقع حتديده في : 17 فبراير 2020.

مساحته : 01 هكتار 76 ار 20 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 10150 - 36 – محمد البخاري.

جنوبا : اخلندق.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 4108 - 36 – احلاج احلزين.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 12115 - 36 – العلمي البخاري.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 32752 - 36

اسم امللك : " سيدي نحال 247314" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني كرفط احملل املدعو : بني قميح".

وقع حتديده في : 19 فبراير 2020.

مساحته : 01 هكتار 03 ار 90 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد السالم اخلنفرية.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 32754.

شرقا : الهاشمي احلميموني.

غربا : اخلندق.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32755 - 36

اسم امللك : " داوود" 

مركز   : املدعو  احملل  الساحل  خميس  جماعة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

الساحل".

وقع حتديده في : 20 فبراير 2020.
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مساحته : 01 هكتار.

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : محمد الزوين.

جنوبا : زنقة.

شرقا : فريد أفضيلي.

غربا : حق ارتفاق عرضه 05 أمتار.

طالبا التحفيظ :

1 -يوسف بن ادريس باحلسن.

2 -نور الدين بن العربي املسة.سوية بينهما.

مطلب رقم 32757 - 36

اسم امللك : " املصطفى" 

موقعه : مدينة العرائش، احملل املدعو : زنقة أبي علي اليوسي".

وقع حتديده في : 20 فبراير 2020.

مساحته : 87 س.

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 7303 - 36.

جنوبا : عبد الرحمان الدويب.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 12000/ط.

غربا : زنقة أبي علي اليوسي.

طالب التحفيظ : 

1 - حدهم بنت أحمد األزعر بنسبة : 06/48

2 -الزهرة بنت املصطفى اسطيطو بنسبة : 07/48.

3 -كرمي بن املصطفى اسطيطو بنسبة : 14/48.

4 -كمال بن املصطفى اسطيطو بنسبة : 14/48.

5 -فرح بنت املصطفى اسطيطو بنسبة : 07/48.

مطلب رقم 32759 - 36

اسم امللك : " جنان عني الدالية 247631" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني كرفط احملل املدعو : جنان عني الدالية".

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020.

مساحته : 30 ار 01 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : أحمد عزوز.

جنوبا : اخلندق.

شرقا : أحمد عزوز.

غربا : عبد السالم العثماني.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32761 - 36

اسم امللك : " مرجع فدان حتت املدشر 247627" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بني كرفط احملل املدعو : مرجع حتت املدشر.

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020.

مساحته : 18 ار 22 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : احلاج اخملتار أزرقان. 

جنوبا : احلاج محمد أزرقان..

شرقا : احلاج محمد أزرقان.

غربا : احلاج اخملتار أزرقان

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة النائب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.

مطلب رقم 32766 - 36

اسم امللك : " سكن للمستوصف" 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة خميس الساحل احملل املدعو : مركز الساحل.

وقع حتديده في : 28 فبراير 2020.

مساحته : 03 ار 10 س.

نوعه : ارض عارية بها أشجار و بناء يتكون من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 15105 - 36. 

جنوبا : زنقة.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 32540 - 36.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 15105 - 36.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة النائب عن الدولة : امللك اخلاص.

إعالن جديد عن إنتهاء التحديد 

امللك املسمى" القصري" ذي املطلب رقم 10281 - 36،

الواقع بإقليم العرائش،جماعة الساحل احملل املدعو " دوار النكارجة" 

مسطرة  فإن   2020 يناير   15  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

االن فصاعدا على  تتابع من  أعاله أصبحت  إليه  املشار  امللك  حتفيظ 

الشكل التالي : 

إسم  في  س   32 ار   04  : مساحتها  تبلغ  أرضية  قطعة  حدود  في   -

التعرض اجلزئي في  الرؤوف الشنتوف احملكوم له بصحة  السيد عبد 

حدود القطعة املذكورة. 
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 : السادة  األصليني  التحفيظ  طالبي  إسم  في  امللك  من  تبقى  ما   -

هشام قدسي – يوسف قدسي – محسن قدسي. سوية بينهم.

- وذلك بناء على الوثائق السابق إيداعها و كذا : 

- - حكم عدد : 34 ملف عدد 26/13/1403 بتاريخ : 27 ديسمبر 2016 

صادر عن احملكمة اإلبتدائية بالعرائش.

 2017 11 ديسمبر   : 539 ملف رقم : 2017-1403-444 بتاريخ   : - قرار رقم 

صادر عن محكمة اإلستئناف بطنجة .

- شهادة بعدم الطعن بالنقض بتاريخ : 23 يناير 2019 وأخرى بتاريخ 

: 08 اكتوبر 2020.

- رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 1 أ عدد 160 صحيفة 104 

بتاريخ : 27 يوليو 2005. 

 600  : عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في : 30 يونيو 2010.

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 16473 - 39

اسم امللك : » شي لشوبي « .

موقعه : جنان الشلحة درب حدة أوالد بنونة مدينة تارودانت.

وقع حتديده : 28 سبتمبر 2011.

املساحة التى اظهرها التصميم : 80 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : احمد والطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : احلسني واحمد؛

طالبو التحفيظ : السيد شمونت ميشيل كلود هانري بن شومونت 

ومن معه.

مطلب رقم 28271 - 39

اسم امللك : » بوتزرت « .

موقعه : مزارع دوار متالوكت جماعة و قيادة متالوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 13 ار 24 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مصلي خديجة؛ 

شرقا : ابضي حلسن؛

جنوبا : ازداغ حلسن؛

غربا : ورثة بن موالي محمد؛

طالبة التحفيظ : السيدة مصلي يامنة بنت محمد.

مطلب رقم 28471 - 39

اسم امللك : » دار مكروم« .

موقعه : دوار أوالد عبو بلدية أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 - 11 - 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 07 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : طالب التحفيظ وممر؛

جنوبا : ممر والرسم العقاري عدد 38149 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 38149 - 39 وطالق احمد؛

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم مكروم بن احمد.

مطلب رقم 28474 - 39

اسم امللك : » ملك موالي علي بوخريص« .

موقعه : دوار اماكور جماعة و قيادة افريجة اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 01 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 11 ار 20 س.

نوعه : ارض عارية مبني في جزء منها بنايات سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الطالبي موالي علي؛ 

شرقا : ممر ومطلب التحفيظ عدد 28343 - 39؛

جنوبا : ورثة علي العابد؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد موالي علي بوخريص بن موالي عمر.

مطلب رقم 28658 - 39

اسم امللك : » الدشرة « .

موقعه : دوار ايت حيدة جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة أوالد 

تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 02 ماي 2019.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 86 ار 71 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : البوزاوي ميلود؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة بوعائشة صالح؛

غربا : الرسمني العقاريني 445 - 39 - 20632 - س ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد اوسي بن صالح.

مطلب رقم 28686 - 39

اسم امللك : » ملك الدار « .

موقعه : دوار احلمدات جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 25 ار 87 س.

نوعه : ارض عارية بها بئر و مبني في جزء منها بنايات سفلية.

اجملاورون : 

شماال : السعدي عياد و ممر؛ 

شرقا : اركوك العياشي ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 6378 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 19349 - 39 والسعدي محمد؛

طالبو التحفيظ : السيد رشيد السعدي بن اسعيد ومن معه.

مطلب رقم 31191 - 39

اسم امللك : » االخوين « .

موقعه : دوار اكفاي جماعة و قيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية اقليم 

تارودانت.

وقع حتديده : 14 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 52 ار 96 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : محمد بن مبارك بن سالم؛ 

شرقا : سعيد بن حماد الهندي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : احمد بن محمد التومي؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد الهادي جبران بن اجلياللي ومن معه.

مطلب رقم 31280 - 39

اسم امللك : » مدرسة الزبيرات « .

موقعه : دوار الزبيرات جماعة الكدية البيضاء قيادة أوالد امحلة دائرة 

أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 17 ذ 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 14 ار 25 س.

نوعه : مدرسة.

اجملاورون : 

شماال : الدسم سعيد؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9475 - س؛

غربا : الرسم العقاري عدد 9475 - س والبهج ابراهيم؛

النائب عنها مندوب  اخلاص(  املغربية)امللك  الدولة   : التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة بتارودانت.

مطلب رقم 31502 - 39

اسم امللك : » البور « .

موقعه : دوار وجماعة املنيزلة قيادة احمر دائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 يناير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 67 ار 15 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ورثة لوكاش مبارك؛

جنوبا : ورثة مبارك الهياق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف عاليل بن محمد.

مطلب رقم 20607 - 39

اسم امللك : » دار تنمليلت « .

ايغرم  دائرة  اضار  قيادة  والقاضي  نتزضني جماعة  اغيل  دوار   : موقعه 

إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 20  فبراير 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 08 ار 46 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 34591 - 39 ؛ 

شرقا : ورثة جعفر احلاج حسن؛

جنوبا : احلاج حسن اشكور؛

غربا : احلاج حسن اشكور والطريق؛

طالب التحفيظ : السيد محمد جعفر بن ابراهيم.
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اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 13566 - 39

اسم امللك : " األرض احلمراء " 

موقعه : مزارع واد سوس بلدية تارودانت.

وقع حتديده في : 10 نوفمبر 2008.

طالبو التحفيظ : السيد اكورام عبد السالم بن محمد ومن معه.

.616 الرسمية عدد  باجلريدة  الذي نشر  االعالن  يبطل  االعالن  ان هدا 

املؤرخة في 20 اكتوبر 2010 

مطلب رقم 31165 - 39

اسم امللك : " ملك حتت الطريق 2 " 

قيادة  واعزيز  سيدي  جماعة  تغالمت  تغزريفت  دوار  مزارع   : موقعه 

تافنكولت دائرة أوالد برحيل إقليم تارودانت.

وقع حتديده في : 18 يوليو 2019.

طالب التحفيظ : السيد بورحيم احلسني بن عمر.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1114.

املؤرخة في 20 ماي 2020 

احملافظ على امللكية العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 10644 - 41

اسم امللك : "غيتة".

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

احمد، احملل املدعو : "مزارع آيت الطالب".

مساحته : 01 آ 66 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة فاروق حلسن؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 28318 - 41؛

جنوبا : فاروق احلاج مولود؛ 

غربا : ورثة فاروق حلسن؛

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز بن محمد أمالل.

مطلب رقم 16213 - 41

اسم امللك : "جتزئة بويبالن برباط اخلير".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية رباط اخلير، احملل املدعو : "جتزئة بويبالن".

مساحته : 07 آ 24 س.

نوعه : أرض بها خمس بنايات من سفلي وطابقني علويني في طور اإلجناز؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ثم مطلب التحفيظ عدد 21-71؛

شرقا : طريق عمومية ثم الرسم العقاري عدد 20084 - 41؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : الزنقة؛

السيد  طرف  من  املمثلة  اخلاص(،  )امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

مندوب أمالك الدولة بفاس.

مطلب رقم 29749 - 41

اسم امللك : "مدرسة دوار مزدو".

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

احمد، احملل املدعو : "دوار مزدو".

مساحته : 01 هـ 73 آ 60 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارمختلفة بها مدرسة ابتدائية؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 7489 - 41؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق وادريس ساب؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 7489 - 41؛

السيد  طرف  من  اخلاص(،املمثلة  )امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

مندوب أمالك الدولة بفاس.

مطلب رقم 29999 - 41

اسم امللك : "صالح".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية إميوزار كندر، احملل املدعو : "آيت بلقاسم".

مساحته : 21 آ 92 س.

نوعه : أرض عارية بها ثالث بنايات من سفلي، بئروحفرة للصرف الصحي؛

اجملاورون : 

شماال : محمد بوغروس؛

شرقا : محمد بوغروس والرسم العقاري عدد 7963ف وحساين حمو؛

جنوبا : الرسمان العقاريان عدد 4991ف، 4821ف والساقية؛ 

غربا : الرسمان العقاريان عدد4821ف،5341ف ورابح مولود؛

طالبة التحفيظ : السيدة حسنة بنت صالح رشداوي.

مطلب رقم 30024 - 41

اسم امللك : "ملك إميان".

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

احمد، احملل املدعو : "آيت الطالب".

مساحته : 11 آ 10 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون واشجار مختلفة؛
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اجملاورون : 

شماال : غنام عمر أوبلحسن؛

شرقا : طريق عمومية ثم ساقية؛

جنوبا : تودة كتو؛ 

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : السيدة إميان بنت سعيد بن بري.

مطلب رقم 30115 - 41

اسم امللك : "هبة".

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

احمد، احملل املدعو : "دار تاغزوت لكالت".

مساحته : 06 هـ 45 آ 89 س.

نوعه : أرض فالحية محجرة؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة راسو سعيد والرسم العقاري عدد 16351 - 41؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 16351 - 41؛

جنوبا : الشعبة ومطلب التحفيظ عدد 1031 - 41؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 1031 - 41 وورثة راسو سعيد؛

طالبو التحفيظ : السيد حميد بن عبد السالم كوارتي و من معه.

مطلب رقم 30130 - 41

اسم امللك : "ملك النعيمي".

السبع،  آيت  وجماعة  كندر،قيادة  إميوزار  دائرة  إقليم صفرو،   : موقعه 

احملل املدعو : "شعبة الفول".

مساحته : 04 هـ 33 آ 10 س.

نوعه : أرض محجرة ومصدعة؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة أمعضور محمد؛

شرقا : ورثة لبان و مطلب التحفيظ عدد 10147 - 41؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 10464 - 41؛ 

غربا : طريق عمومية وورثة محمد أمعضور؛

طالب التحفيظ : السيد احلسن بن محمد النعيمي .

مطلب رقم 30158 - 41

اسم امللك : "بقعة مسجد اسنسة القدمي".

موقعه : إقليم صفرو، دائرة املنزل،قيادة بني يازغة، جماعة أوالد مكودو، 

احملل املدعو : "مغيلة".

مساحته : 01 آ 21 س.

نوعه : أرض بها خربة؛

اجملاورون : 

شماال : محمد بن عبد القادر منصور؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : محمد بن احلاج مسناوي؛ 
غربا : ممر عمومي؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بإقليم صفرو، النائب عنها السيد 
ناظر أوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30166 - 41
اسم امللك : "بالد القنطرة".

احملل  أقورار،  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 
املدعو : "مزارع البهاليل".

مساحته : 01 هـ 64 آ 65 س.
نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 1807 - 41؛

شرقا : طريق عمومية؛
جنوبا : ادريس يقضان؛ 

غربا : ورثة احلاج بنعيسى همون،ورثة يقضان بن ادريس العياشي،محمد 
خيي وساقية عمومية؛

طالب التحفيظ : السيد أحمد بن محمد موهمان.

مطلب رقم 30169 - 41
اسم امللك : "تاغدة ببوحدور1".

موقعه : إقليم صفرو، دائرة املنزل،قيادة بني يازغة، جماعة امطرناغة، 
احملل املدعو : "دوار القصبة".

مساحته : 05 آ 15 س.
نوعه : أرض فالحية بها شجرة واحدة من التني؛

اجملاورون : 
شماال : ممر عمومي؛

شرقا : حلسن زغمور؛
جنوبا : أوالد عال،مطلب التحفيظ عدد30163 - 41؛ 

غربا : مطلبا التحفيظ عدد 30162 - 41، 30170 - 41، ساقية وممر عموميني؛
طالبة التحفيظ : أحباس مسجد مجنان، النائب عنها السيد ناظر 

أوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30175 - 41
اسم امللك : "إحفران".

موقعه : إقليم صفرو، دائرة إميوزاركندر،قيادة وجماعة آيت السبع، احملل 
املدعو : "إحفران".

مساحته : 13 آ 14 س.
نوعه : أرض فالحية بها جزء من سفلي وطابق علوي؛

اجملاورون : 
شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 30039 - 41؛
جنوبا : محمد حسبي؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 54567 - 41؛
طالب التحفيظ : محمد بن ادريس حسبي.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 
محمد الوزاني الطيبي    
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 محافظة عني السبع - احلي احملمدي 

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تسليم نسخة ثانية من شهادة خاصة

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالن للعموم 

بسمات  ذة  عنها  النائبة  الفريقيا  اخلارجية  للتجارة  املغربي  البنك  أن 

العراقي طلبت أن يسلم لها نسخة ثانية من الشهادة اخلاصة بتقييد 

املؤسس  س   107504 عدد  العقاري  للرسم  األولى  الدرجة  من  الرهن 

وذلك  السوداء،  الصخور  بالبيضاء  الكائن   * *جميلة  املدعو  للملك 

بسبب ضياع الشهادة اخلاصة التي كانت قد سلمت له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن. 

احملافظ على األمالك العقارية لعني السبع - احلي احملمدي - الدار البيضاء 

سعاد سامع   

 

محافظة أكدال - الرياض الرباط

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم

أن السيد عبد الوهاب بن جلون زهر ، اجلاعل محل اخملابرة معه بالرباط، 37 

شارع االميرة لالمرمي جتزئة بونفيال ر السويسي، طلب أن يسلم له نظيرا 

جديدا للرسم العقاري رقم 92694 - 03 املؤسس للملك املدعو «ياسمينة 

سابقا.  املسلم  النظير  ضياع  بسبب  وذلك  ط،  بالربا  "الكائن 

وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بالرباط أكدال-الرياض.

حسن لكميري.  

محافظة برشيد

مطلب رقم 5748 - 15

اسم امللك : ارض غرينيك .

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار شرقاوة.

وقع حتديده في : 13 ماي 1996. 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 73 آر 60 س .

اجملاورين :  

شماال : مطلب رقم 6095 - 15 )ق2( ؛

شرقا : ورثة بوعزة بن احلاج اجلياللي ؛

جنوبا : ورثة احلاج احمد ؛

غربا : طريق من 10 امتار ؛

طالب التحفيظ : السيد سرالدين محمد بن العايدي .

مطلب رقم 952 - 53

اسم امللك : بالد الدار .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار املوانيك .

وقع حتديده في : 08 سبتمبر 1997 . 

نوعه : أرض فالحية بها ثالثة آبار . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هك 42 آر 05 س .

اجملاورين :  

شماال : بن دقية الكبير بن محمد ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 25699 س و الرسم العقاري رقم 51858 - 53 ؛

53 و ورثة الهاشمي و الرسم   - 51858 جنوبا : الرسم العقاري رقم 

العقاري رقم 44302 - 53 ؛

والرسم  ادريس  53 و محمد بن   -  25832 العقاري رقم  الرسم   : غربا 

العقاري رقم 25615 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد بن الدقية عبد العالي بن لكبير.

مطلب رقم 3827 - 53

اسم امللك : بوخشبة 1 .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي سعيد بن معاشو دوار البراهمة .

وقع حتديده في : 10 مارس 2003 . 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هك 39 آر .

اجملاورين :  

شماال : ورثة بربوشي محمد عياد ؛
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شرقا : ورثة امبارك بن علي و صالح الدكالي ؛

جنوبا : طريق رقم 113 من 30 متر ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 51 ماي د ؛

طالب التحفيظ : السيد الدولة امللك اخلاص .

مطلب رقم 17796 - 53

اسم امللك : املغبر .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار الشعيبية .

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2017 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هك 24 آر 04 س .

اجملاورين :  

شماال : احلاج العربي و مطلب رقم 4669 - 15 ؛

شرقا : جويشات اجلياللي و بوعزة جواد ؛

جنوبا : اناس محمد و التوكي عبد الرحيم ؛

غربا : ورثة احلاج اعمر ؛

طالبو التحفيظ : السيد احلاج جويشات و من معه .

مطلب رقم 17990 - 53

اسم امللك : املرس .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بن حمدون دوار اوالد سي بومهدي .

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2018 . 

و  بئر  و  صهريج  و  مرآب  و  سفلي  من  فيال  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

اسطبل و مرحاض. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 آر 56 س .

اجملاورين :  

شماال : مكمون الكبير بن قاسم ؛

شرقا : ممر من 5 امتار ؛

جنوبا : ممر من 5 امتار ؛

غربا : ورثة الزياتي عباس بن احلاج ؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اجمليد الزياتي بن رحال .

مطلب رقم 18228 - 53

اسم امللك : ضاية عياد .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد فايدة .

وقع حتديده في : 01 أبريل 2019 . 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هك 17 آر 28 س .

اجملاورين :  

شماال : مطلب رقم 18227 - 53 ؛

شرقا : طريق من 10 امتار ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 33752 - 53 ؛

غربا : واد ؛

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب بنطنجي بن امليلودي .

مطلب رقم 18309 - 53

اسم امللك : حفرة الدجاج .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمر دوار اوالد حلسن .

وقع حتديده في : 21 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون و حوض و بيت و بئرين و ستة 

اعمدة كهربائية و يخترقها خطني كهربائيني من الضغط املنخفض . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 هك 37 آر 32 س .

اجملاورين :  

شماال : زهير بوشعيب ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 29458 - 53 و زهير بوشعيب و ورثة احلاج 

محمد برغل و ممر من 5 امتار و من ورائه الرسم العقاري رقم 61876 - 53 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 4385 د و الرسم العقاري رقم 15893 د ؛

غربا : طريق عمومي من 10 امتار و الرسم العقاري رقم 52102/س ؛

طالبو التحفيظ : السيد الفاضلي التجانية بنت عمار و من معها .

مطلب رقم 18319 - 53

اسم امللك : ملك الفيضة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار العيايطة .

وقع حتديده في : 08 مارس 2019 . 

نوعه : أرض فالحية بها بئر . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هك 23 آر 83 س .

اجملاورين :  

شماال : ولد احلاج بالل ؛

شرقا : طريق معبدة من 10 امتار ؛

جنوبا : طريق من 5 امتار و من ورائها ولد الساملية ؛

غربا : ولد كرشة و طريق من 5 امتار و من ورائه الطريق السيار الرابط 

بني سطات و الدارالبيضاء ؛

طالب التحفيظ : السيد خليد ابراهيمي بن احلاج بوشعيب .

مطلب رقم 18320 - 53

اسم امللك : ملك بحرية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار العيايطة .

وقع حتديده في : 08 مارس 2019 . 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هك 24 آر 26 س .

اجملاورين :  

شماال : صبري بوشعيب ؛
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شرقا : ورثة فتحي احلاج الكبير ؛

جنوبا : ورثة فتحي احلاج الكبير ؛

غربا : طريق عمومي من 10 امتار ؛

طالب التحفيظ : السيد خليد ابراهيمي بن احلاج بوشعيب.

مطلب رقم 18376 - 53

اسم امللك : املرس .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار القواسم .

وقع حتديده في : 03 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 45 آر 44 س .

اجملاورين :  

شماال : ورثة هزام حلسن ؛

شرقا : ورثة بكار محمد بن اجلياللي و بن عبد اهلل علي ؛

جنوبا : بن عبد اهلل علي ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 73315 - 53 و الرسم العقاري رقم 73310 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد هزام بن محمد.

مطلب رقم 18399 - 53

اسم امللك : ارض اخلير .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العصاصدة .

وقع حتديده في : 23 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 آر 67 س .

اجملاورين :  

شماال : ورثة احلاج املكي و مطلب رقم 16121 - 53 ؛

شرقا : مطلب رقم 16121 - 53 ؛

جنوبا : ممر من 4 امتار و من ورائه مطلب رقم 10153 - 53 و مطلب 

رقم 10154 - 53 ؛

غربا : طريق معبدة من 20 متر ؛

طالبة التحفيظ : السيد زهرة بعال بنت محمد.

مطلب رقم 18417 - 53

اسم امللك : خبيلة محمد .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار اوالد سليمان .

وقع حتديده في : 04 يونيو 2019 . 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من سفلي و صهريج و بئر و اسطبل . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 آر 81 س .

اجملاورين :  

شماال : الرسم العقاري رقم 56394 - 53 ؛

شرقا : ورثة حطاب بن بوشعيب ؛

جنوبا : محمد بن عيسى ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 78876 - 53 و الرسم العقاري رقم 82318 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بنعيسى بن امحمد.

مطلب رقم 18706 - 53

اسم امللك : ارض نسنيسة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار املاوقة .

وقع حتديده في : 11 مارس 2020 . 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 13 آر 04 س .

اجملاورين :  

شماال : الرسم العقاري رقم 56630 - 53 ؛

شرقا : ورثة البوياري محمد و الرسم العقاري رقم 44827 - 53 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 54316 - 53 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 2266 د ؛

طالب التحفيظ : السيد حلسن اخلطابي بن محمد.

مطلب رقم 18708 - 53

اسم امللك : ارض الرمل .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار املاوقة .

وقع حتديده في : 11 مارس 2020 . 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 49 آر 09 س .

اجملاورين :  

شماال : الرسم العقاري رقم 115311 - 53 و عبد السالم اخلطابي و 

مطلب رقم 18364 - 53 ؛

شرقا : مطلب رقم 18364 - 53 ؛

جنوبا : مطلب رقم 18364 - 53 و الرسم العقاري رقم 57435 - 53 ؛

غربا : طريق عمومي من 10 امتار ؛

طالب التحفيظ : السيد حلسن اخلطابي بن محمد.

مطلب رقم 18756 - 53

اسم امللك : نسينيسة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار اوالد سليمان .

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2020 . 

نوعه : أرض فالحية . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 آر 01 س .
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اجملاورين :  

حد  بني  الرابطة  متر   30 من   3011 رقم  االقليمية  الطريق   : شماال 

السوالم و برشيد ؛

حد  بني  الرابطة  متر   30 من   3011 رقم  االقليمية  الطريق   : شرقا 

السوالم و برشيد ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31/د )ق1( ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 90128 - 53 و مطلب رقم 11053 - 53 ؛

طالبو التحفيظ : السيد صفية كوهن بنت محمد و من معها .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " خالوطة "

مطلب رقم 18436 - 53 الذي مت االعالن عن حتديده باجلريدة

الرسمية رقم 1061 املؤرخة في 01/ ماي 2019

عوضا عن : 

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار العبابدة .

إقرأ  : 

موقعه : إقليم برشيد جماعة رياح دوار العبابدة.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية ببرشيد. 

    فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 17064 - ف

اسم امللك : " باب السيوخ".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الرتبة، احملل املدعو باب السيوخ. 

وقع حتديده في : 18 يونيو 2019.

مساحته : 01 هـ 59 آ 60 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : : 

شماال : عبدالسالم بن احمد؛ العياشي ولد أحمد؛ ورثة عائشة استيتو؛

شرقا : عياد الشلح؛حشادي ابراهيم؛ زربوح أحمد؛ بوشتى الشركي؛

جنوبا : اخلندق؛ أحمد زربوحي؛

غربا : اخلندق؛ حلسن البقالي؛ الكردة عبدالسالم.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف فاس.

مطلب رقم 17072 - ف

اسم امللك : " قطعة القاللني الفوقية".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الرتبة، احملل املدعو طكوك. 

وقع حتديده في : 20 يونيو 2019.

مساحته : 79 آ 21 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : محمد اشكيكر؛

جنوبا : شحيتة محمد؛العريبي محمد؛ اغرابو محمد؛

غربا : الرشيد برادي بن امحمد.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف فاس.

مطلب رقم 6388 - 54

اسم امللك : "الكناوي السفلية".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة تافرانت، دوار الزاوية.

وقع حتديده في : 29 أغسطس 2019.

مساحته : 05 آ 94 س.

نوعه : أرض فالحية به أشجار الزيتون.

اجملاورون : : 

شماال : بوزيد محمد؛محمد الزوهري ؛

شرقا : محمد الزوهري؛ 

جنوبا : ورثة عبدالسالم ناصر؛ورثة الهبطي اخلمار؛

غربا : العربي ناصر.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

مطلب رقم 7231 - 54

اسم امللك : "مرجع الواسع".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي بوشتى، دوار ازواوة.

وقع حتديده في : 26 أغسطس 2019.

مساحته : 01 هـ 10 آ 74 س.

نوعه : أرض فالحية به أشجار الزيتون.

اجملاورون : : 

شماال : محمد بلقاضي بن عبدالسالم ؛

شرقا : محمد فتح اهلل بن عبداهلل؛ شعبة؛ 

جنوبا : رحمة بنت بن سالم؛ ادريس لعوينة؛

غربا : ورثة أحمد وعلي البقالي.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

مطلب رقم 18221 - 54

اسم امللك : " غرسة الساحة الورد".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، دوار الغراسني. 

وقع حتديده في : 29 سبتمبر 2020.
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مساحته : 08 آ 76 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : احللي محمد؛ القالل محمد؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : احللي أحمد؛ ممر خاص؛ عبدالسالم القالل؛ لطيفة لكويهن؛

غربا : املمر.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

مطلب رقم 18194 - 54

اسم امللك : " جنيارة 1".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، دوار املستوي. 

وقع حتديده في : 03 مارس 2020.

مساحته : 01 هـ 83 آ 08 س.

ومدرسة  مختلفة  وأشجار  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

ابتدائية وبنايتني من تراب .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛ 

شرقا : املمر العمومي؛

جنوبا : محمد مرتزق؛ ورثة محمد الغرسي؛محمد حجي بلحاج؛ ورثة 

حسن بلخليفي؛العربي الطابر؛ 

غربا : ورثة محمد دادي بن عبدالسالم ممر عمومي.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

مطلب رقم 18220 - 54

اسم امللك : " غرسة الساحة 1".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، دوار الغراصني. 

وقع حتديده في : 29 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 آ 91 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الغراص محمد؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : املمر؛ حرم

غربا : الغراص محمد.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف والشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات. 

مطلب رقم 18206 - 54

اسم امللك : " ملك بنحمو 2".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة قرية بامحمد، حي حمري. 

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020.

مساحته : 04 آ 60 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 4590 - 54؛ حدوم املعكيس؛ فاطمة بلفقيه

غربا : املعكيس مرمي؛ املعكيس أسماء؛ املعكيس فاطمة.

طالبوا التحفيظ السادة : 

 1 - عالل بنحمو بن عبدالسالم ؛

2 - عبدالعزيز بنحمو بن عبدالسالم؛

3 - عادل بنحمو بن محمد؛

4 - جواد بنحمو بن عبدالسالم؛

5 - عبداجمليد بنحمو بن عبدالسالم؛

6 - حميد بنحمو بن عبدالسالم. 

على الشياع بنسبة متساوية فيما بينهم.

مطلب رقم 18228 - 54

اسم امللك : " الساطور".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة غفساي، حي الزريقة. 

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020.

مساحته : 86 س.

نوعه : أرض بها بناء من طابق أرضي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : ربيعة القريشي؛

جنوبا : ورثة محمد دهبي؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد محمد مريزق بن أحمد.

مطلب رقم 7030 - 54

اسم امللك : " مدرسة عني باردة".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة البيبان، احملل املدعو عني باردة. 

وقع حتديده في : 09 يناير 2020.

مساحته : 19 آ 69 س.

نوعه : أرض بها مدرسة مهدمة وأشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : املمر العمومي؛ 
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شرقا : االحباس؛

جنوبا : االحباس؛

غربا : الزنقة.

عن  نيابة  بتاونات  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

الدولة املغربية- امللك اخلاص-

مطلب رقم 7158 - 54

اسم امللك : " ملك حوز نهر أوالي".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، دوار املروج. 

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2018.

مساحته : 01 هـ 01 آ 43 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : املطلب التحفيظ رقم 5322 - 54؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : املطلب التحفيظ رقم 5322 - 54؛

غربا : املطلب التحفيظ رقم 5322 - 54.

طالب التحفيظ : السيد احلسن لكحال بن عبدالسالم ؛

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 737 - 54

اسم امللك : "كدية الذيب".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة تافرانت. 

وقع حتديده في : 20 يوليو 2006.

مساحته : 02 هـ 48 آ 99 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حلساميي احميدو؛ ورثة العياشي العربي بن أحمد؛ هيدور 

عبدالسالم؛ محمد اجلملي.

شرقا : عبدالسالم لكرام؛ 

املزكلدي؛  بوشتى  علي؛  املعلم  ورثة  املزكلدي؛  بوشتى  ورثة   : جنوبا 

مطلب التحفيظ رقم 3406 - 54؛ ممر ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 749 - 54.

عنها  النائب  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف إقليم تاونات.

 677 عدد  الرسمية  اجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 21 ديسمبر 2011. 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " مقبرة اجلرف"

ذي املطلب عدد : 18199 - 54 الذي أدرج اعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية رقم : 1144 املؤرخة في 02 ديسمبر 2020 

فبدال من : 

اسم امللك : مبقبرة اجلرف.

موقعه : : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، دوار اربار امشيط.

اقرأ : 

اسم امللك : مقبرة اجلرف.

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، دوار ازبار امشيط." 

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد .

يوسف بوكنيفي.    

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 19352 - 55 

إسم امللك : ملك اميزيلن .

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تامدة نومرصيد احملل املدعو دوار افخفاخ 

تاريخ حتديده : 06 مارس 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هكتار 66 آر 89 سنتيار

مشتمالته : أرض فالحية بها بناية من سفلي وطابق أول وبئر وغرفة 

محرك وخزان ماء وأشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت خويا شريف 

شرقا : طالب التحفيظ 

جنوبا : ابرغنا سعيد وورثة تودة بنت احمد أولبور

غربا : طريق 

طالب التحفيظ : اميزيلن حدو بن ابراهيم : 

مطلب رقم 26368 - 55 

إسم امللك : خطاب 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الدوم تانوت 

تاريخ حتديده : 26 يوليو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 82 سنتيار 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول في طور اإلجناز

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 13304 - 55 و أرفال محمد 
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شرقا : موحى أعريشي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : لكبيرة الزين 

طالب التحفيظ : خطاب عبد العزيز بن اخلف.

مطلب رقم 33355 - 55 

إسم امللك : محمد. 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تفروين 

تاريخ حتديده : 26 ديسمبر 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1ار .

مشتمالته : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بامقرون احماد 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : اكرام علي و بامقرون عبد اهلل 

طالب التحفيظ : مادي نور الدين بن محمد.

مطلب رقم 33511 - 55 

إسم امللك : كمال .

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي امنترك .

تاريخ حتديده : 13 فبراير 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 سنتيار 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : شعبة 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : مسلك عرضه 9 أمتار

غربا : اعراب محمد 

طالبو التحفيظ : اوخراز يامنة بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 33524 - 55 

إسم امللك : ملك ايت سعيد 

موقعه : إقليم ومدينة ازيالل احملل املدعو حي الدوم 

تاريخ حتديده : 09 مارس 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 سنتيار 

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : حاجي سعيد 

جنوبا : بوتوجى محمد 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : ايت سعيد محمد بن سعيد.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل بالنيابة.

عبد العزيز احلاجبي..    

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 1904 - 56

اسم امللك : "ملك سعد ".

موقعه : احملل املدعو املنطقة الصناعية جماعة الوطية إقليم طانطان. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 54 آر 32 سنتيار .

نوعه : أرض عارية بها معمل لتصبير السمك.

اجملاورون : 

في  للدولة  اخلاص  امللك  و  بعضا   1 رقم  الوطنية  الطريق   : شماال 

البعض األخر .

شرقا : امللك اخلاص للدولة بعضا والطريق في البعض األخر

جنوبا : الطريق بعضا و امللك اخلاص للدولة في البعض األخر

غربا : امللك اخلاص للدولة بعضا و الطريق الوطنية رقم 01 في البعض األخر

طالب التحفيظ : السيد سعد كانوني بن عبد السالم. 

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

عرظاوي محمد.    

 

محافظة سال اجلديدة

مطلب رقم 990 - 20 

إسم امللك : الفرش. 

موقعه : سال جماعة السهول دوار جوانب 

تاريخ حتديده : 02 مارس 2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هكتار و 39ار و 27سنتيار. 

مشتمالته : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي عرضه 10 امتار 
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شرقا : طريق معبدة عرضها 30م 

جنوبا : الرسم العقاري العقاري رقم 58337 - 58 والرسم العقاري 37060راء .

والرسم العقاري 14383 - 20 

غربا : الرسم العقاري رقم 54235 - 58 .

طالب التحفيظ : بنور بوغابة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء .

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.

حسن الشاوي.    

 

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 4335 - 59 ؛ 

اسم امللك : " بالعاللي 2"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

موقعه : إقليم مكناس قيادة عني اجلمعة جماعة عني كرمة دوار باعمي.

مساحته : 03هـ40آ15س

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 5117 - 59؛

شرقا :  امحمد احلفيان حمدوشي ؛

جنوبا : امحمد احلفيان حمدوشي – ارشد جمال حمدوشي؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4334 - 59 ؛

طالب التحفيظ : بالعاللي عبد الناصر بن عبد العزيز؛

مطلب رقم 4344 - 59 

اسم امللك : " مسجد توالل"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي عبارة عن مسجد؛

موقعه : عمالة مكناس جماعة توالل شارع رقم 1؛

مساحته : 06 آ 29 س؛

حدوده : 

شماال : شارع )ملك عمومي( و ساحة )ملك بلدي(؛

شرقا : املطلب رقم 4343 - 59 - شارع )ملك عمومي(؛

جنوبا : الرسم العقاري 97396 - 59 - ورثة احلسن عدي- ورثة الوردي- 

ورثة علوش عبد السالم ؛

غربا : شارع ) ملك عمومي( ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة.

مطلب رقم 4353 - 59 ؛ 

اسم امللك : " عوماري - لطفي"

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول و توابع ؛

موقعه : مكناس عني اجلمعة املركز

مساحته : 01 آ ؛

حدوده : 

شماال : باقزة حميد؛

شرقا :  زنقة ) ملك عمومي(؛

جنوبا : زنقة ) ملك عمومي(؛

غربا :  اوملهي محمد؛

طالبو التحفيظ : العوماري مليكة بنت موحى ومن معها؛

مطلب رقم 4354 - 59 

اسم امللك : " حورية"

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم مكناس جماعة آيت والل دوار امزوين؛ 

مساحته : 13 آ 13س؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 70798 - 59؛

شرقا :  مطلب التحفيظ رقم 4223 - 59 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 76748 - 05؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4342 - 59 ؛

طالب التحفيظ : السيد حمدان محمد بن علي.

مطلب رقم 4362 - 59 ؛ 

اسم امللك : " بويدية".

نوعه : دار للسكن ذات سفلي و طابق علوي واحد و توابع ؛

بن عبد اهلل،  السلطان سيدي محمد  : عمالة مكناس حي  موقعه 

درب بوشعيب رقم 131

مساحته : 95 س؛

حدوده : 

شماال : ممر- زنقة )ملك عمومي(؛

شرقا :  ورثة محمد بوليوسفي صنهاجي- مطلب التحفيظ 2282 - 59 ؛

جنوبا : حليمة االزهري- مليكة كرمي؛

غربا : ممر )ملك عمومي( ؛

بصفتها  اهلل  عبد  بنت  نعيمة  بويدية  السيدة   : التحفيظ  طالبة 

مالكة حلق الزينة أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص؛
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مطلب رقم 4375 - 59 ؛ 

اسم امللك : " بن احملجوب"

نوعه : دار للسكن ذات سفلي ؛

موقعه : عمالة مكناس حي السلطان سيدي محمد بن عبد اهلل درب 

قاع مزود رقم 65 مكرر.

مساحته : 43 س

حدوده : 

شماال : الزنقة )ملك عمومي(؛

شرقا :  مطلب التحفيظ رقم 4273 - 59؛

جنوبا : رزيق ادريس ؛

غربا : هشام ربيعي ؛

مالكا حلق  بن محمد بصفته  احملجوب  بن  : محمد  التحفيظ  طالب 

الزينة اما االصل فهو للدولةامللك اخلاص؛

مطلب رقم 4382 - 59 

اسم امللك : " محل جتاري 1188"

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي واحد ؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة العتيقة درب امللح ؛ 

مساحته : 21س؛

حدوده : 

شماال : األوقاف العامة- درب )ملك عمومي(

شرقا :  درب )ملك عمومي(

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4386 - 59؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4387 - 59 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة؛

مطلب رقم 4383 - 59 

اسم امللك : " محل جتاري 1189-1189 مكرر1190-1190مكرر"

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي به أربع محالت جتارية ؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة العتيقة درب احلمامصية؛ 

مساحته : 36س ؛

حدوده : 

شماال : درب )ملك عمومي(؛

شرقا :  درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : االوقاف العامة؛

غربا : ممر )ملك عمومي( ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة.

مطلب رقم 4385 - 59 

اسم امللك : " محل جتاري 1016"

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي ؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة العثيقة درب امللح؛ 

مساحته : 24س؛

حدوده : 

شماال : املطلب رقم 4386 - 59؛

شرقا :  درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4395 - 59؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4387 - 59 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة.

مطلب رقم 4386 - 59 

اسم امللك : " محل جتاري 1017"

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي ؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة العتيقة درب امللح؛ 

مساحته : 26 س؛

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ 4382 - 59؛

شرقا :  درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4385 - 59؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4387 - 59 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة.

مطلب رقم 4387 - 59 

اسم امللك : " مقبرة سيدي اعبيد"

نوعه : مقبرة بها ضريح و كرمة ؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة العتيقة درب احلمامصية ؛ 

مساحته : 01 آ 78 س؛

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4294 - 59 - ممر)ملك عمومي(؛

 4386  -  59  -  4382 أرقام  التحفيظ  العامة-مطالب  :  االوقاف  شرقا 

59 - 4385 - 59؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4395 - 59؛

غربا : السور االسماعيلي ؛

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 4388 - 59 

اسم امللك : " دار 710-709 و محالت جتارية 1945-1946-1947-1948"

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي به متاجر و طابق أول؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة العتيقة درب احلمامصية؛ 

مساحته : 1 آ 36 س؛

حدوده : 

شماال : ورثة الرحماني بن سالم؛
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شرقا :  ممر ) ملك عمومي( ؛

جنوبا : ممر) ملك عمومي(؛

غربا : درب )ملك عمومي( ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة.

مطلب رقم 4394 - 59 

اسم امللك : " محل جتاري 1019"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي ؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة العتيقة زنقة السرايرية؛ 

مساحته : 15س؛

حدوده : 

شماال : زنقة )ملك عمومي(؛

شرقا :  سعيد النوري ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4400 - 59؛

غربا : زنقة )ملك عمومي( ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة.

مطلب رقم 4395 - 59 

اسم امللك : " دار 592-591-590-589"

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني و توابع؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة العتيقة درب امللح النجارين؛ 

مساحته : 02 آ 12س؛

حدوده : 

شماال : املطلبني رقمي 4387 - 4385-59 - 59؛

شرقا :  درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛

غربا : السور االسماعيلي ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة.

مطلب رقم 4396 - 59 

اسم امللك : " دار 672"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي ؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة العتيقة النجارين؛ 

مساحته : 01 آ 03س؛

حدوده : 

شماال : السقلي عثمان؛

شرقا :  احلاجة تورية – املكناسي خالد؛

جنوبا : االوقاف العامة- ممر )ملك عمومي(؛

غربا : املطلب رقم 4384 - 59 - ورثة الرحماني بن سالم ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة؛

مطلب رقم 4400 - 59 ؛ 

اسم امللك : " محل جتاري 1743"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي ؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة العتيقة زنقة السرايرية؛ 

مساحته : 13س؛

حدوده : 

شماال : املطلب رقم 4394 - 59؛

شرقا :  سعيد النوري ؛

جنوبا : محمد بنعبو؛

غربا : زنقة )ملك عمومي(؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة؛

مطلب رقم 4401 - 59 

اسم امللك : " ملك رحامني"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابقني علويني و مرافق ؛

درب  بوعوادة  اعمر  سيدي  العتيقة  املدينة  مكناس  عمالة   : موقعه 

املغاري رقم 6؛ 

مساحته : 98س؛

حدوده : 

شماال : االوقاف العامة؛

شرقا :  درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : ممر- الرسم العقاري 63574 - 59؛

غربا : االوقاف العامة ؛

طالب التحفيظ : رحامني خالد بن عبد العزيز بصفته مالكا حلق الزينة

أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" ملك رحامني" 

مطلب التحفيظ رقم 4401 - 59 الذي أدرج إعالن عن حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1082 املؤرخة في 25 سبتمبر 2020

و اصالحه خطأ باجلريدة الرسمية عدد 1084

املؤرخة في 09 أكتوبر 2019 

عوضا عن : 

سند التملك : احليازة الهادئة العلنية واملستمرة؛

اقرأ : 

سند التملك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 مايو 2019؛

عوضا عن : 

نوعه : مقبرة بها ضريح و بيت؛

اقرأ : 

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن سفلي به مرآب و طابقني علويني؛

والباقي بدون تغيير : 
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إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 4162 - 59 

امللك املسمى : " سوباسيم 66"؛

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم مكناس قيادة عني اجلمعة دوار آيت عيسى اوداوود، 

طالب التحفيظ : شركة سوباسيم ش م م؛

وقع حتديده بتاريخ : 04 أبريل 2016 ؛

إن هدا االعالن يبطل االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية 918 املؤرخة 

في 03 اغسطس 2016؛ 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية.

عبد الواحد البورحي.  

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 25391 - 61 

اسم امللك : " اخلير".

: والية طنجة ،عمالة طنجة أصيلة؛ ؛ مقاطعة بني مكادة،  موقعه 

احملل املدعو مرس اشناد؛

وقع حتديده بتاريخ : 03 فبراير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 64 س؛

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وثالثة طوابق ومرفق؛

اجملاورون : 

شماال : ملك عالف؛

شرقا : ملك ورثة الزرهوني؛

جنوبا : عبد القادر بن التهامي؛

غربا : زنقة؛ 

طالب التحفيظ : محمد بن عبد السالم ادريوش.

مطلب رقم 25298 - 61 

اسم امللك : "العشيري"

موقعه : والية طنجة ،اقليم الفحص أجنرة؛ اجلماعة القروية تغرامت؛ 

احملل املدعو دشيشة؛

وقع حتديده بتاريخ : 09 مارس 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 48 ار 50 سنتيار؛

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : محمد مجاهد، مطلب التحفيظ رقم 19890 - 19 

شرقا : محمد مجاهد

جنوبا : طريق ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 16002 - 61؛ 

طالبة التحفيظ : سعاد موسى العشيري بنت احمد.

مطلب رقم 25282 - 61 

اسم امللك : " القطراني".

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة أصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة؛ 

احملل املدعو املنبر؛

وقع حتديده بتاريخ : 18 ديسمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 63 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : فاطمة بنت احميدو؛

جنوبا : فاطمة بنت احميدو؛

غربا : طريق ؛ 

طالبة التحفيظ : شادية القطراني املليحي؛

مطلب رقم 25232 - 61 

اسم امللك : "بنعمر1"

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة؛ 

احملل املدعو الشريعة؛

وقع حتديده بتاريخ : 26 نوفمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 99 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : صليحة الشتواني؛

شرقا : خديجة الشتواني؛

جنوبا : طريق ؛ 

غربا : عادل الشيخ،

طالب التحفيظ : محمد بنعمر بن محمد.

مطلب رقم 25276 - 61 

اسم امللك : " ظهر السلة الصغير"

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية اجلوامعة.

دوار ضاية، احملل املدعو ظهار الصالة الصغير؛

وقع حتديده بتاريخ : 03 مارس 2020 ؛
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املساحة التي أظهرها التصميم : 16 ار75 سنتيار؛

نوعه : أرض فالحية بها بئر ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب 17669 - 61؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 51722 - 61؛

غربا : الرسم العقاري 51722 - 61؛ 

طالب التحفيظ : محمد اشرف بنيعيش بن احمد؛

مطلب رقم 25475 - 61 

اسم امللك : "امزانة"

موقعه : والية طنجة ،اقليم الفحص باجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير ؛ احملل املدعو خندق ازرارع؛

وقع حتديده بتاريخ : 16 مارس 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 آر 90 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : رحمة علي العاقل، اخلندق؛

شرقا : اخلندق؛

جنوبا : رحمة اللغميش؛

غربا : طريق عمومي؛ 

طالب التحفيظ : محمد السليوي بن محمد؛

مطلب رقم 25467 - 61 

اسم امللك : " زينات 84"

موقعه : والية طنجة ،عمالة الفحص أجنرة؛ اجلماعة القروية الزينات ؛

وقع حتديده بتاريخ : 10 مارس 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 19 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون

شماال : مطلب التحفيظ 19768 - 61،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 13846 - 61

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 24513 - 61

غربا : الرسم العقاري رقم 50564 - 61؛ 

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 25458 - 61 

اسم امللك : "مورو2"

موقعه : والية طنجة ،اقليم الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة 

عني عنصر؛

وقع حتديده بتاريخ : 06 مارس 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 24 ار 51 سنتيار؛

نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة الدامون؛

شرقا : عبد السالم الريفي؛

جنوبا : العلمي احلداد؛

غربا : اخلندق؛ 

طالبو التحفيظ : عمر مورو بن حمادي ومن معه؛

مطلب رقم 25464 - 61 

اسم امللك : " الشريكي"

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة أصيلة؛ اجلماعة احلضرية الصيلة، 

شارع موريطانيا

وقع حتديده بتاريخ : 10 مارس 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 99 سنتيار؛

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة ؛

شرقا : فيصل بوغالب؛

جنوبا : ادرييس الشرقي،الوالي؛

غربا : عبد السالم بوفلجة؛ 

طالبو التحفيظ : جمال الدين الشريكي ومن معه؛

مطلب رقم 25483 - 61 

اسم امللك : " الشرقي"

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة أصيلة؛ اجلماعة احلضرية اصيلة؛ 

احملل املدعو ظهر احمللة؛

وقع حتديده بتاريخ : 17 مارس 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 96 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم خاي علي؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 25470 - 61؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 25322 - 61؛

غربا : انيس امحند يامنة؛ 

طالبة التحفيظ : هاجر الشرقي بنت محمد ؛

مطلب رقم 25145 - 61 

اسم امللك : "الناجي التوزاني"

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة أصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة؛ 

احملل املدعو داميوس؛
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وقع حتديده بتاريخ : 03 مارس 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 99 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : فاطمة بوخالف؛

شرقا : مصطفى ابزاعد؛

جنوبا : ممر عرضه 4 امتار؛

غربا : ممر عرضه 4 امتار؛ 

طالبو التحفيظ : شيماء التوزاني بنت عبد القادرومن معها؛

مطلب رقم 25198 - 61 

اسم امللك : " الهواس"

موقعه : والية طنجة ،اقليم الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير؛ احملل املدعو واد اليان.

وقع حتديده بتاريخ : 08 نوفمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 ار 70س؛

والثاني مقلص  اول  وطابق  تتكون من سفلي  بناية  بها  أرض   : نوعه 

وحديقة وبئر ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 16242 - 61؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 48764 - 61 ؛

جنوبا : مصطفى حجاج؛

غربا : ورثة حجاج؛ 

طالب التحفيظ : عبد االله الهواس؛

مطلب رقم 25468 - 61 

اسم امللك : "زينات 76 "

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة أصيلة؛ اجلماعة القروية الزينات؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 10 مارس 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 38 ار 76 س ؛

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة العربي، عبد الهادي القجيري؛

شرقا : الوهابي،

جنوبا : محمد الكناوي بن مصطفى؛

غربا : ورثة احمد ال شعيب؛ 

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 25465 - 61 

اسم امللك : "الوهابي"

القصر  القروية  اجلماعة  أجنرة؛  الفحص  والية طنجة،اقليم   : موقعه 

الصغير؛ احملل املدعو الزهارة؛

وقع حتديده بتاريخ 10 مارس 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 آر 69 سنتيار؛

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : اخلندق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 59892 - 61؛

جنوبا : ممر عرضه 5 امتار؛

غربا : الرسم العقاري رقم 55640 - 61؛ 

طالب التحفيظ : نور الدين الوهابي.

مطلب رقم 24660 - 61 

اسم امللك : "البعقيلي"

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة أصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة؛ 

احملل املدعو العوامة؛

وقع حتديده بتاريخ : 13 فبراير 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 ار 71س سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : عياشي جناري؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 24659 - 61؛ 

طالبو التحفيظ : رشيد البعقيلي ومن معه؛

مطلب رقم 25437 - 61 

اسم امللك : " واد سالم"

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة أصيلة؛ اجلماعة القروية الحد الغربية

"احملل املدعو اجلبابرة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 26 فبراير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 52 ار15س؛

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة الرقيق محمد؛

شرقا : عبد الرحمان الدياز؛

جنوبا : ورثة بن موسى، اخلندق؛

غربا : الواد؛ 

طالب التحفيظ : احمد الشحموطي بن عبد السالم؛
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مطلب رقم 25445 - 61 

اسم امللك : " رشادي"

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص أجنرة؛ اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعو عني زيتونة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 02 مارس 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 70 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 25446 - 61؛

شرقا : طريق عرضه 6 امتار ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم4126 - 61؛

غربا : ورثة املهدي احلساني؛ 

طالب التحفيظ : يسني رشادي بن بوشعيب؛

مطلب رقم 13802 - 19 

اسم امللك : "كدية دسريجة"

دوار   ، ؛ جماعة تغرامت  اجنرة  الفحص  : والية طنجة، عمالة  موقعه 

عني اجلير،

وقع حتديده بتاريخ : 30 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 85 آر 75 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : دوار عني اجلير؛

شرقا : واد عني اجلير ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ؛ واد

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية بصفته وصيا على اجلماعات 

الساللية نيابة عن جماعة عني اجلير 

مطلب رقم 8326 - 61 

اسم امللك : "احلمزاوي 3"

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية العوامة 

وراء الكدية 1؛

وقع حتديده بتاريخ : 25 اكتوبر 2010؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 46 آر 37 سنتيار؛

نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : مطب التحفيظ رقم 563 - 61؛

شرقا : مطب التحفيظ رقم 563 - 61 ، ملك الغير ، الرسم العقاري 

رقم 56960 - 61 ، مطلب التحفيظ رقم 550 - 61 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 2150 - 61 ؛

غربا : املكتب الوطني للسكك احلديدية ؛ 

طالبو التحفيظ : احمد الغيوي احلمزاوي و من معه ؛ 

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

عبد احلي السباعي.   

 

محافظة الداخلة

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " الدولة 167 قروي "

مطلب التحفيظ رقم 200 - 62 الذي أدرج اعالن عن 

انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1144 

بتاريخ 02 ديسمبر 2020

عوضا عن : 

حدوده : 

جنوبا : امللك اخلاص للدولة، والطريق الوطنية رقم 03 في اجتاه بئركندوز.

العقاري  والرسم  بئركندوز،  اجتاه  03 في  الوطنية رقم  الطريق   : غربا 

رقم 3726 - 62.

اقرأ : 

حدوده : 

جنوبا : امللك اخلاص للدولة، والطريق الوطنية رقم 01 في اجتاه بئركندوز.

العقاري  والرسم  بئركندوز،  اجتاه  01 في  الوطنية رقم  الطريق   : غربا 

رقم 3726 - 62.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة

رشيد الوردي.     
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محافظة الفقيه بن صالح

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى “سيدي ناصر”

ذي مطلب التحفيظ رقم 13435 - 68 الذي نشر االعالن 

عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية رقم 1121  املؤرخة في

 24 يونيو 2020 والذي تسرب إليه خطأ مادي

بدال من : 

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة بني وكيل احملل 

املدعو دوار اوالد سعد.  

اقرأ :

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل دوار اوالد حسون.  

والباقي بدون تغيير.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

عبد الوهاب مسرار   

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 6394 - 13

اسم امللك : ›› اليرموك‹‹.

موقعه : إقليم ودائرة سيدي سليمان ، اجلماعة القروية 

أوالد بنحمادي دوار بوتابث .

وقع حتديده في : 07 - 06 - 2010

مساحته : 02هكتار 53 آر 02 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الليمون، وبنايات مختلفة،وبئر،

اجملاورون :

القطعة األولى :

شماال : الطريق الوطنية رقم 04 من 30 مترا،

شرقا : ورثة العبيسي بن عبد السالم ، ممر عمومي، ساقية من اسمنت.

جنوبا : الشبانية فاطنة، وورثة العبيسي عبد السالم،

غربا : طريق  جهوية رقم 705 من 30 مترا.

القطعة الثانية :

شماال : طريق وطنية رقم 04 من 30 مترا، وممر عمومي من 06 أمتار،

شرقا : ورثة العبيسي عبد السالم،

حنوبا : ممر عمومي،

غربا : ممر عمومي،

طالبو التحفيظ : مراد بوزيان بن قاسم الشحم ومن معه،

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان،

محمد احلسناوي   

                       

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30732 - 72

اسم امللك : يسرى الوردي.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة الصخور دوار  الشرفاء شعبة جبالة.

تاريخ حتديده : 18 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 65 آر 17 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : حسناء الوردي؛

شـرقا : الطريق الوطنية رقم 09؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 13968 - 72؛

غـربا : الرسم العقاري عدد 2715 - 72.

طالب التحفيـظ : سمير الوردي بن العربي.

مطلب رقم 30754 - 72

اسم امللك : عزيزة.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، حي إفريقيا.

تاريخ حتديده : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 99 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقيني علويني وسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : الزنقة؛

شـرقا : الزنقة؛

جـنوبا : هشام لعظيمي؛

غـربا : سمير سعيد،جويش عبد الرزاق.

طالبة التحفيـظ : عزيزة خيرات بنت عبد اجمليد.

مطلب رقم 30755 - 72

اسم امللك : العلمكي.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، حي إفريقيا.

تاريخ حتديده : 15 سبتمبر 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 57 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : الزنقة؛

شـرقا : الهاشمي بلمهدي الفناوي؛

جـنوبا : الغذري محمد؛

غـربا : الزنقة.

طالب التحفيـظ : رحال العلمكي بن اعمارة.

مطلب رقم 30767 - 72

اسم امللك : طانطنة ثانيا.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة سيدي بوبكر دوار أوالد بن إبراهيم،.

تاريخ حتديده : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 51 آر 97 س. 

نوعه : أرض فالحية بها بئرين وبنايات وأشجار الزيتون والنخيل وخزان 

مائي وخم للدجاج.

اجملاورون : 

شمـاال : طالب التحفيظ؛

شـرقا : طالب التحفيظ؛

جـنوبا : ورثة كبور بن الفاطمي، ورثة كبور بن املدني؛

غـربا : الطريق اإلقليمية رقم 2114، ورثة عزوز بن العيادي.

طالبو التحفيـظ : عمر الظريف بن عثمان ومن معه.

مطلب رقم 30782 - 72

اسم امللك : دار حلسن.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، حي إفريقيا.

تاريخ حتديده : 29 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 75 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقيني علويني وسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : عائشة بنت بلحرير؛

شـرقا : الزنقة؛

جـنوبا : احلمدو أحمد؛

غـربا : سي حلسن.

طالب التحفيـظ : حلسن عرفوني بن الطاهر.

مطلب رقم 30783 - 72

اسم امللك : دار حلسن.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، حي الشعيبات.

تاريخ حتديده : 29 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر  05 س. 

علويني  وطابقيني  مستودع   به  سفلي  من  بناية  بها  أرض   : نوعه 

ومرافق بالسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : الهوبري محمد؛

شـرقا : الزنقة؛

جـنوبا : املوالدة محمد، ميلود البالوي ؛

غـربا : عبد اللطيف شادي، قادري حميد.

طالبو التحفيـظ : عمر الباهية بن محمد ومن معه

مطلب رقم 30804 - 72

اسم امللك : نزهة باسط.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار أوالد واسالم

تاريخ حتديده : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 72 آر  27 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

-شمـاال : لكحل رحال، عبد الرزاق باسط؛

-شـرقا : مطلب التحفيظ عدد 30670 - 72؛

-جـنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 2118 عرضها 30 مترا 

-غـربا : غيثة باسط.

طالبة التحفيـظ : نزهة باسط بنت إدريس

مطلب رقم 30805 - 72

اسم امللك : عائشة باسط.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار أوالد واسالم

تاريخ حتديده : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 72 آر  47 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : عبد الرزاق باسط؛

شـرقا : زكية باسط؛

جـنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 2118 عرضها 30 مترا 

غـربا : مطلب التحفيظ عدد 30670 - 72.

طالبة التحفيـظ : عائشة باسط بنت إدريس

مطلب رقم 30807 - 72

اسم امللك : عبد الرزاق  باسط.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار أوالد واسالم

تاريخ حتديده : 21 سبتمبر 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 64 آر  54 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : طريق عمومية عرضها 05 أمتار.

شـرقا : مطلب التحفيظ عدد 30798 - 72؛

جـنوبا : محمد لزرق ؛ 

غـربا :  يوسف باسط.

طالب التحفيـظ : عبد الرزاق  باسط بن إدريس

مطلب رقم 30809 - 72

اسم امللك : زكية  باسط.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار أوالد واسالم

تاريخ حتديده : 21 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 72 آر  39 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخل.

اجملاورون : 

شمـاال : عبد الرزاق باسط، خالد بلعروشي؛

شـرقا : زبيدة باسط؛

جـنوبا : لطريق اإلقليمية رقم 2118 عرضها 30 مترا؛ 

غـربا :  مطلب التحفيظ عدد 30805 - 72؛.

طالبة التحفيـظ : زكية  باسط بنت إدريس

مطلب رقم 30811 - 72

اسم امللك : غيثة  باسط.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار أوالد واسالم

تاريخ حتديده : 22 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 73 آر  06 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : رحال لكحل؛

شـرقا : مطلب التحفيظ عدد 30804 - 72؛

جـنوبا : لطريق اإلقليمية رقم 2118 عرضها 30 مترا؛ 

غـربا :  مطلب التحفيظ عدد 30799 - 72؛.

طالبة التحفيـظ : غيثة  باسط بنت إدريس

مطلب رقم 30812 - 72

اسم امللك : زبيدة  باسط.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار أوالد واسالم

تاريخ حتديده : 22 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 72 آر  43 س. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شمـاال : خالد بلعروشي؛

شـرقا : مطلب التحفيظ عدد 30797 - 72؛
جـنوبا : لطريق اإلقليمية رقم 2118 عرضها 30 مترا؛ 

غـربا :  مطلب التحفيظ عدد 30809 - 72؛.
طالبة التحفيـظ : زبيدة  باسط بنت إدريس

مطلب رقم 30814 - 72
اسم امللك : احلجرة البيضاء.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة الصخور دوار سيدي عمارة
تاريخ حتديده : 22 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 هـ 69 آر  22 س. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
- القطعة األولى : 

شماال : ورثة العربي بن حمو؛ 
شرقا  : ورثة بن عباس؛

جنوبا : طريق عرضها 06 أمتار؛
غربا : علي بن شهبية؛

القطعة الثانية : 
شمـاال : طريق عرضها 06 أمتار ؛

شـرقا :   شعبة. 
جـنوبا : احلسني الشلح، حواتي محمد.

غـربا : فاطمة الصنديد.
طالب التحفيـظ : أحمد  زيدي بن عبد اهلل.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير
محمد عطشة    

محافظة الفداء - مرس السلطان

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 
 63837B أن السيد علي ابركاك البوعزاوي احلامل للبطاقة الوطنية رقم
الساكن ب 85 زنقة احمد الفيكيكي الدار البيضاء طلب أن يسلم له 
نظير جديد للرسمني العقاريني عدد 33873 / س و 76008 / س  املؤسس 
للملكني املدعوين: موالي محمد  و دار ابركاك  الكائنني  بالدار البيضاء 

املدينة اجلديدة  وذلك بسبب ضياع النظيرين الذين سلما سابقا.
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بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بالفداء - مرس السلطان - الدار البيضاء  بالنيابة 

الياس الصالح    

محافظة سيدي إسمـاعيل -  الزمامرة

مطلب رقم 12367 - 75

اسم امللك : أرض احلطة

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات ، 

دوار االشبانات .

وقع حتديده في : 25 ماي 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  28 هكتار 97 آر 32 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  بها بنايات  وأشجار.

اجملاورون : 

البقعة 1 : 

، رسم    75  -  26769 75 ،مطلب عدد   -  27082 : مطلب عدد  شماال 

عقاري عدد 64994 - 08 ، مقبرة ، مطلب عدد 63657 - 08؛

شرقا : مطلب عدد 34477 - 75 ، مدرسة  ؛ 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 امتار، رسم عقاري عدد 4052 - د؛

غربا : ورثة حلمر بن ميلود ،مطلب عدد 26016 - 75،مطلب عدد 3042 - 75 .

البقعة 2 : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 امتار ؛

شرقا : مطلب عدد 27140 - 75 ، ورثة بوشعيب بن عيسى، صلحي مسعود ،  

مطلب عدد 27300 - 75،احلاج بن مصطفى ،اجلياللي بن التهامي  ؛ 

جنوبا : مطلب عدد 27235 - 75، مطلب عدد 27227 - 75 ،مصطفى ولد 

باجدي ،مطلب 1522 - 75 ،مطلب 34123 - 75 ،مطلب عدد 1521 - 75  

ريال بوشعيب  ،مطلب عدد 90581 - 08 ، مطلب عدد 35131 - 75 ؛

غربا : مطلب عدد 35130 - 75 ،مطلب عدد 35127 - 75 ،طريق عمومية  .

طالب التحفيظ : فراحي عبد القادر بن محمد بن امحمد.

مطلب رقم 12373 - 75

اسم امللك : أرض بوكريشة

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات ، 

دوار االشبانات .

وقع حتديده في : 26 ماي 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 38 آر 46 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  .

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 34126 - 75؛

شرقا : طريق عمومية عرضها 10 امتار  ؛ 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 05 امتار؛

غربا : ورثة عبد اهلل الزهراوي ومطلب عدد 35567 - 75  .

طالب التحفيظ : فراحي عبد القادر بن محمد بن امحمد.

مطلب رقم 13407 - 75

اسم امللك : أرض سيدي جعفر

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار العمامرة.

وقع حتديده في : 03 -  ابريل 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  08 آر 71 سنتيار.

نوعه : أرض عارية   .

اجملاورون : 

شماال : طريق  وحفوضي مصطفى ؛

شرقا : سيدي جعفر ،نعيمة ورشيد حفوضي   ؛ 

جنوبا : مطلب عدد 3113 - 75؛

غربا : مطلب عدد 3113 - 75  .

طالب التحفيظ : محمد جهاري بن عبد القادر.

مطلب رقم 45627 - 75

اسم امللك : احلطة.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

إسماعيل ، دوار املعاشات.

وقع حتديده في : 05 نوفمبر  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 00 آر 94 سنتيار.

نوعه : أرض عارية   .

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحمان اهميز ؛

شرقا : ممر عمومي   ؛ 

جنوبا : امحمد العمال؛

غربا : مصطفى غنام   ؛

طالب التحفيظ : توفيق شرف بن املصطفى.

مطلب رقم 45731 - 75

اسم امللك : بالد اسميرة.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة ازمور، جماعة أوالد رحمون ، دوار البيدات.

وقع حتديده في : 07 ماي  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 66 آر 77 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية ،أشجاروبئر  .
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اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد القادر العايدي ؛

شرقا : طريق عمومية ب 05 امتار   ؛ 

جنوبا : ورثة حمو شكير؛

غربا : ورثة احمد العايدي ،جغال املصطفى ومن معه   ؛

طالبة التحفيظ : رجاء الوادي بنت الفاطمي.

مطلب رقم 45732 - 75

اسم امللك : بالد اسميرة.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة ازمور، جماعة أوالد رحمون ، دوار البيدات.

وقع حتديده في : 07 ماي  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 49 آر 20 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار  .

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد القادر العايدي،ورثة قيس خدوم ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 7320 - 75،مطلب عدد 74911 - 08   ؛ 

جنوبا : السعدية شكير؛

غربا : طريق عمومية ب 05 امتار   ؛

طالبة التحفيظ : رجاء الوادي بنت الفاطمي.

مطلب رقم 45742 - 75

اسم امللك : حبل اخلدم.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات ، 

دوار احلمامدة.

وقع حتديده في : 09 ماي  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58 آر 61 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 24624 - 75 ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 67580 - 08   ؛ 

جنوبا : البقعة رقم 1712؛

غربا : مطلب عدد 24624 - 75   ؛

طالب التحفيظ : احلسن رشقي ابن الصغير.

مطلب رقم 45785 - 75

اسم امللك : أرض املكيل.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار الكدارة.

وقع حتديده في : 26 اغسطس  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 آر 83 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق الدوار ؛

شرقا : ممر عمومي   ؛ 

جنوبا : ورثة عاطف امحمد ،وعاطف احمد؛

غربا : رسم عقاري عدد 10929 - 75   ؛

طالبة التحفيظ : مينة موراياب بنت بوشعيب.

مطلب رقم 56935 - 75

اسم امللك : أرض مينة.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الغنادرة، دوار مرس احلجر.

وقع حتديده في : 26 اغسطس  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 آر 81 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية وأشجار،.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : ورثة جياللي بنعيشة،ورثة ولد اهريود   ؛ 

جنوبا : ورثة ولد مهدي ،مطلب عدد 23095 - 44؛

غربا : طريق عمومية   ؛

طالبة التحفيظ : أمينة بنعيشة بنت املصطفيى.

مطلب رقم 56971 - 75

اسم امللك : أرض احلطة.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار حي الشرفاء.

وقع حتديده في : 15 اغسطس  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 10 سنتيار.

نوعه : أرض عارية ،.

اجملاورون : 

شماال : ورثة امحمد بن ابراهيم ؛

شرقا : حمودة إسماعيل  ؛ 

جنوبا : ورثة محمد بن عبد اهلل ،ورثة قدور بن احمد؛

غربا : زهرة حسني بنت إبراهيم ،مطلب عدد 26797 - ج   ؛

طالب التحفيظ : بلحفيظ عبد الصمد بن املصطفى.

مطلب رقم 56972 - 75

اسم امللك : أرض اسيدي بومهدي.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الغربية ، دوار أوالد زبير.

وقع حتديده في : 28 اكتوبر  2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 هكتار 09 آر 70 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية ،.

اجملاورون : 

شماال : محمد طرفة ،عبد املالك طرفة ؛

شرقا : طريق عمومية ب 05 امتار  ؛ 

جنوبا : نوعزي لكبيرة ،حضري سعيد بن املامون؛

غربا : حضري سعيد بن املامون،معطي حضري بن املامون   ؛

طالبو التحفيظ : عبد العزيز سلمان ومن معه.

مطلب رقم 57029 - 75

اسم امللك : أرض السهب.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي إسماعيل ، جماعة الشعيبات  ، 

دوار الكدية.

وقع حتديده في : 06 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 هكتار 39 آر 60 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية ،.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 30403 - 75، مطلب عدد 30406 - 75 ؛

شرقا : مطلب عدد 30382 - 75، شراتي عبد اهلل ،طريق عمومية ب 10 امتار ؛ 

جنوبا : طريق عمومية ب 03 امتار؛

غربا : زين فاطنة،مطلب عدد 30403 - 75   ؛

طالبو التحفيظ : عبد اجمليد صاهير ومن معه.

مطلب رقم 57181 - 75

اسم امللك : ملك صبار.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي إسماعيل ، جماعة زاوية سايس ، 

دوار ااملنادلة.

وقع حتديده في : 06 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 هكتار 21 آر 99 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية ،.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 70037 - 08؛

شرقا : مصطفى صبار ؛ 

جنوبا : طريق عمومية ب 03 امتار؛

غربا : احلسن صبار   ؛

طالب التحفيظ : احلبيب صبار بن مبارك.

مطلب رقم 57241 - 75

اسم امللك : ارض الكريكرات.

 ، ، جماعة مكرس   دائرة سيدي إسماعيل   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار الرواحلة.

وقع حتديده في : 22 يناير  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 51 آر 88  سنتيار.

نوعه : أرض فالحية ،.

اجملاورون : 

شماال : محمد عبو بن بوشعيب؛

شرقا : ورثة محمد رحلي بن اسماعيل ؛ 

جنوبا : عبو عبد اللطيف؛

غربا : عبو التباري   ؛

طالبة التحفيظ : نادية رحلي بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 57242 - 75

اسم امللك : ارض الغابة.

 ، ، جماعة مكرس   دائرة سيدي إسماعيل   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار الرواحلة.

وقع حتديده في : 22 يناير  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 آر 52  سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  بها اشجار،.

اجملاورون : 

شماال : عبو بن رقية ؛

شرقا : عبو بن رقية ؛ 

جنوبا : ورثة الركراكي؛

غربا : ورثة الرحالي محمد   ؛

طالبة التحفيظ : نادية رحلي بنت عبد اهلل.

مطلب رقم : 57243 - 75

اسم امللك : ارض االتيرس.

 ، ، جماعة مكرس   دائرة سيدي إسماعيل   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار الرواحلة.

وقع حتديده في : 22 يناير  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آر 99  سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  ،

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل بن  الهندار ؛

شرقا : عبد اهلل بن الهندار ؛ 

جنوبا : حسن بنور؛

غربا : ورثة رحالي محمد   ؛

طالبة التحفيظ : نادية رحلي بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 57244 - 75

اسم امللك : ارض حفرة التيران.

 ، ، جماعة مكرس   دائرة سيدي إسماعيل   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار الرواحلة.
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وقع حتديده في : 22 يناير  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آر 14  سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  ،

اجملاورون : 

شماال : الكتبي مصطفى ،ورثة بويك،ورثة حمو ،ورثة بوشعيب ؛

شرقا : عبو عبد اللطيف ؛ 

جنوبا : عبو مصطفى؛

غربا : عبو مصطفى   ؛

طالبة التحفيظ : نادية رحلي بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 57245 - 75

اسم امللك : ارض النخلة.

 ، ، جماعة مكرس   دائرة سيدي إسماعيل   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار الرواحلة.

وقع حتديده في : 22 يناير  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آر 14  سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  ،

اجملاورون : 

شماال : عزيز عبو ؛

شرقا : ورثة فرحان،بوشعيب حروش ؛ 

جنوبا : مصطفى عبو ،عزيز عبو؛

غربا : احمد بنور   ؛

طالبة التحفيظ : نادية رحلي بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 57286 - 75

اسم امللك : ارض  تيرس.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي إسماعيل ، جماعة بولعوان، دوار الغريفة.

وقع حتديده في : 19 فبراير  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 24 آر 75  سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  بها سكن ، أشجاروصهريج،

اجملاورون : 

شماال : عفان عبد النجيب  ؛

شرقا : فتناوي عبد الهادي ،مقلوبي مصطفى ،شرفاوي عبد الهادي ؛ 

جنوبا : عفان احلاج عمر؛

غربا : الطريق رقم 314   ؛

طالب التحفيظ : سيف الدين عفان بن محمد.

مطلب رقم 57298 - 75

اسم امللك : بالد احلرش1.

أوالد حمدان،  ، جماعة  دائرة سيدي إسماعيل   ، إقليم اجلديدة   : موقعه 

دوار لبيدات.

وقع حتديده في : 27 فبراير  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 07 آر 53 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  ،

اجملاورون : 

البقعة1 : 

شماال : عبد الرحيم السايح بن عبد القادر  ؛

شرقا : فاطنة سايح بنت عبد القادر ؛ 

جنوبا : طريق عمومية ب 10 امتار؛

غربا : طريق عمومية ب 10 امتار ؛

البقعة 2 : 

شماال : طريق عمومية ب 05 امتار ؛

شرقا : عبد القادر كراتي بن محمد ،عايدي مصطفى بن امحمد ؛ 

جنوبا : سلطان امحمد وسلطان عبد الرحمان؛

غربا : عبو الفالح زهرة بنت عبد القادر

طالبة التحفيظ : طامو السايح بنت عبد القادر.

مطلب رقم 57302 - 75

اسم امللك : بالد الشانطي.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة احلوزية ، جماعة أوالد رحمون ، دوار اخلريطات.

وقع حتديده في : 03 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 آر 11 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  ،

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ب 10 امتار  ؛

شرقا : ورثة االيوبي عطي،عياد عالل ؛ 

جنوبا : رسم عقاري 14998 - 75؛

غربا : مطلب عدد 83443 - 08 ؛

طالبة التحفيظ : زوبيدة عياد بنت العربي.

مطلب رقم 57303 - 75

اسم امللك : بالد احلرش 1.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة احلوزية ، جماعة أوالد رحمون ، دوار لبيدات.

وقع حتديده في : 03 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 04 آر 84 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  ،

اجملاورون : 

شماال : فوزية السايح  ؛

شرقا : طريق مارة ؛ 
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جنوبا : محمد السايح؛

غربا : سعيد كباوي ؛

طالبة التحفيظ : رشيدة السايح بنت عبد القادر.

مطلب رقم 57306 - 75

اسم امللك : بالد اللويزة.

 ، بولعوان  دائرة سيدي اسماعيل، جماعة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار اخلريطات.

وقع حتديده في : 09 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آر 04 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار  ،

اجملاورون : 

شماال : ورثة زهرة بنت اجلياللي ،رشيدة شهيد  ؛

شرقا : ورثة زهرة بنت اجلياللي ؛ 

جنوبا : متيم حليمة ،شهيد محمد؛

غربا : محمد بن الفقير ،محمد شهيد ؛

طالب التحفيظ : لكداني محمد بن بوشعيب.

مطلب رقم 57307 - 75

اسم امللك : بالد احلطة 1.

 ، بولعوان  دائرة سيدي اسماعيل، جماعة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار اخلريطات.

وقع حتديده في : 09 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 آر 78 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجارو بنايات  ،

اجملاورون : 

شماال : اجلياللي لكداني بن بوشعيب  ؛

شرقا : ممر الدوار ؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : ممر خاص ؛

طالب التحفيظ : لكداني محمد بن بوشعيب.

مطلب رقم 57307 - 75

اسم امللك : بالد احلطة 1.

 ، بولعوان  دائرة سيدي اسماعيل، جماعة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار اخلريطات.

وقع حتديده في : 09 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 آر 78 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجارو بنايات  ،

اجملاورون : 

شماال : اجلياللي لكداني بن بوشعيب  ؛

شرقا : ممر الدوار ؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : ممر خاص ؛

طالب التحفيظ : لكداني محمد بن بوشعيب

مطلب رقم 57308 - 75

اسم امللك : بالد املشبوك.

 ، بولعوان  دائرة سيدي اسماعيل، جماعة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار اخلريطات.

وقع حتديده في : 09 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 آر 78 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار ،

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 7506 - 75،ورثة لكداني جنمة بنت بوشعيب  ؛

شرقا : واد ام الربيع ؛ 

ورثة   ، بوشعيب  بن  شعيب  ،مبارك  برجة  بن  اجلياللي  ورثة   : جنوبا 

مهدي بن بوشعيب؛

غربا : مطلب عدد 57000 - 75 ؛

طالب التحفيظ : لكداني محمد بن بوشعيب

مطلب رقم 57309 - 75

اسم امللك : بالد املشبوك بن ملليح.

 ، بولعوان  دائرة سيدي اسماعيل، جماعة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار اخلريطات.

وقع حتديده في : 09 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هكتار 04 آر 66 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار ،

اجملاورون : 

شماال : ورثة فاطمة بنت حسن  ؛

شرقا : الشعبة ،ورثة فاطمة بنت حسن ؛ 

جنوبا : ورثة بوشعيب بن بركة؛

غربا : مطلب عدد 3197 - 75 ،ورثة احمد بن علي ؛

طالب التحفيظ : لكداني محمد بن بوشعيب

مطلب رقم 57310 - 75

اسم امللك : املتيويات.

 ، بولعوان  دائرة سيدي اسماعيل، جماعة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار اخلريطات.
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وقع حتديده في : 09 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34 آر 41 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية ،

اجملاورون : 

شماال : مبارك شعيب بن بوشعيب ،ورثة مهدي شعيب بن بوشعيب  ؛

شرقا : ورثة العربي فضيل ؛ 

جنوبا : مبارك شعيب بن بوشعيب؛

غربا : فاطمة بنت دهبية،ورثة عبد القادر بن مصطفى ؛

طالب التحفيظ : لكداني محمد بن بوشعيب

مطلب رقم 57312 - 75

اسم امللك : بالد احلطة 2.

 ، بولعوان  دائرة سيدي اسماعيل، جماعة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار اخلريطات.

وقع حتديده في : 10 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  03 آر 12 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها طابق حتت ارضي ،

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوشعيب بن محمد  ؛

شرقا : ورثة بوشعيب بن محمد ؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : ورثة بوشعيب بن محمد ؛

طالب التحفيظ : لكداني محمد بن بوشعيب

مطلب رقم 57313 - 75

اسم امللك : اجنان بوشعيب بن ناصر.

 ، بولعوان  دائرة سيدي اسماعيل، جماعة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار اخلريطات.

وقع حتديده في : 10 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  36 آر 98 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  بها اشجار ،

اجملاورون : 

شماال : ورثة العربي فضيل  ؛

شرقا : ورثة املعطي فايق بن عباس ؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : ورثة عبد اهلل فاضيل ؛

طالب التحفيظ : لكداني محمد بن بوشعيب.

مطلب رقم 57314 - 75

اسم امللك : ابالد دخلة.

 ، بولعوان  دائرة سيدي اسماعيل، جماعة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار اخلريطات.

وقع حتديده في : 10 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 آر 77 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية  ،

اجملاورون : 

شماال : بهيجة بنت محمد بن علي ،مبارك شعيب بن بوشعيب  ؛

شرقا : احمد بن مصطفى ؛ 

جنوبا : ورثة احمد شعيب بن بوشعيب؛

غربا : طريق عمومية ؛

طالب التحفيظ : لكداني محمد بن بوشعيب.

مطلب رقم 57315 - 75

اسم امللك : بالد احلطة 3.

 ، بولعوان  دائرة سيدي اسماعيل، جماعة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار اخلريطات.

وقع حتديده في : 10 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آر 72 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار ،

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ب 03 امتار  ؛

شرقا : مبارك شعيب بن بوشعيب ،ورثة مهدي شعيب بن بوشعيب؛ 

جنوبا : لكداني اجلياللي بن بوشعيب؛

غربا : ورثة احمد شعيب بن بوشعيب ؛

طالب التحفيظ : لكداني محمد بن بوشعيب.

مطلب رقم 57316 - 75

اسم امللك : بالد  حلالف.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة  خميس متوح ، 

دوار القياش.

وقع حتديده في : 10 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  75 آر 75 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية ،

اجملاورون : 

شماال : اجلياللي لكداني بن بوشعيب،رسم عقاري عدد 69201 - 08  ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 69201 - 08؛ 
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جنوبا : رسم عقاري عدد 69201 - 08؛

غربا : ورثة جنمة لكداني بنت بوشعيب ؛

طالب التحفيظ : لكداني محمد بن بوشعيب.

مطلب رقم 57328 - 75

اسم امللك : رمل وهران.

دوار   ، الغربية  ، جماعة   الزمامرة  دائرة   ، بنور  إقليم سيدي   : موقعه 

أوالد بوعشة.

وقع حتديده في : 12 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 هكتار 98  آر 29 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية ،

اجملاورون : 

شماال : ورثة بن مبارك وطريق عمومية ؛

شرقا : طريق عمومية ،ورثة الفقير الطاهر؛ 

جنوبا : رسم عقاري عدد 313 - ز؛

غربا : ورثة مصطفى بن عائشة  ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف اجلديدة نيابة عن وزير األوقاف والشؤون االسالمية.

مطلب رقم 57336 - 75

اسم امللك : ارض احلبل.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة اسيدي اسماعيل ، جماعة  اوالد حمدان ، 

دوار احلمادنة.

وقع حتديده في : 16 مارس  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  64  آر 42 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية ،

اجملاورون : 

شماال : الرميدي الزوهرة  ،فضالت بوشعيب ؛

شرقا : خديجة بنت بوشعيب؛ 

جنوبا : ورثة فاطمة بنت عبد اهلل؛

غربا : طريق عمومية من 05 امتار  ؛

طالب التحفيظ : املهدي عداري بن الرداد.

مطلب رقم 57494 - 75

اسم امللك : السانية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة اسيدي اسماعيل ، جماعة  الشعيبات ، 

دوار جعيدات

وقع حتديده في : 06 اكتوبر  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هكتار 01 ار09 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية ،

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 28687 - 75 ؛

شرقا : طريق عمومية من 10 امتار؛ 

جنوبا : ورثة امحمد جبير بن محمد؛

غربا : مطلب عدد 28652 - 75 ،مطلب عدد 28675 - 75  ؛

طالب التحفيظ : بوشعيب الفتيح بن احمد.

مطلب رقم 57516 - 75

اسم امللك : أرض بدوزة.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة اسيدي اسماعيل ، جماعة  الشعيبات ، 

دوار شعيبات.

وقع حتديده في : 26 اكتوبر  2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  52 ار67 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية ،

اجملاورون : 

شماال : ممر من 01 متر ،مطلب عدد 35884 - 75 ؛

شرقا : مطلب عدد 35844  - 75؛ 

جنوبا : طريق عمومية رقم 316؛

غربا : طريق عمومية من 05 امتار  ؛

طالب التحفيظ : خديجة فاهدي بنت الطيب.

اصالح خطأ  - للملك املسمى "أرض تارودانت"

ذي للمطلب عدد 57547 - 75

املنشور خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد : 1138

املؤرخة في 21 - 10 - 2020 

فعوضا عن  : 

تاريخ اإليداع  : 06 يناير 2020.

اقرأ  : 

تاريخ اإليداع  : 06 أكتوبر 2020

اصالح خطأ - للملك املسمى "جنان بوبكر 2"  

ذي للمطلب عدد 57548 - 75

املنشور خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد : 1138

املؤرخة في 21 - 10 - 2020 

فعوضا عن  : 

تاريخ اإليداع  : 06 يناير 2020.
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اقرأ  : 

تاريخ اإليداع  : 06 أكتوبر 2020

اصالح خطأ - للملك املسمى "ضاية اعبودو" 

ذي للمطلب عدد 57566 - 75

املنشور خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد : 1140

املؤرخة في 04 - 11 - 2020 

فعوضا عن  : 

سيدي  أوالد  إسماعيل،جماعة  سيدي  ،دائرة  اجلديدة  إقليم   : موقعه 

علي بن موسى ،دوار احلميدات.

اقرأ  : 

سيدي  أوالد  إسماعيل،جماعة  سيدي  ،دائرة  اجلديدة  إقليم   : موقعه 

علي بن يوسف ،دوار احلميدات.

اصالح خطأ - للملك املسمى "ارض الظهرة" 

 ذي للمطلب عدد 57571 - 75

 املنشور خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد : 1141

املؤرخة في 11 - 11 - 2020 

التحديد  عملية  الجراء  املقرر  والتاريخ  امللك  اصل  ذكر  اغفل  حيث 

املؤقت ،وبناء عليه : 

اقرأ  : 

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 151 صحيفة 153 كناش األمالك رقم 

54 مؤرخ في 07 ذي احلجة 1428 موافق 18 - 12 - 2007.

2020 على  29 ديسمبر   : التاريخ املقررالجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة 15 : 00 زواال.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 3679 - 77

اسم امللك : " مسجد اعزيزاين"

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة ابني درار، احلي اجلديد ، دوار جنادرة ؛

مساحته : 89 س.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مسجد ؛

اجملاورون :

 شماال :  زنقة بعرض 06 امتار ؛

شرقا : حمدي يحيى  ؛

جنوبا : بوقديدة حسني ؛

غربا : زنقة بعرض 4.50 متر  ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف وجدة ؛

مطلب رقم 4998 - 77

اسم امللك : " ملك عبد الغني "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة وجدة ، حي بنمراح ، زنقة 05 رقم 10 ؛

مساحته : 31 س

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني  وغرفة مع سقيفة 

ومرحاض بالسطح؛

اجملاورون :

 شماال :  شارع محمد السادس ؛

شرقا : شارع محمد السادس  ؛

جنوبا : مصطفى برغوان ؛

غربا : زنقة بعرض سبعة امتار  ؛

طالب التحفيظ : عبد الغني بودغية بن املفضل ؛

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد بالنيابة: 

هشام املومني    

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 964 - 78

اسم امللك : " ضاية منصور ".    

موقعه : عمالة الصخيرات - متارة جماعة عني عتيق دوار النويفات.

وقع حتديده في : 16مارس. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02هـ 99ار 47س.

نوعه : آرض فالحية بها بئرين وأربع بنايات من طابق أرضي، اسطبل وحديقة 

اجملاورون :

 شماال : الرسم العقاري رقم 43079 - 38، طريق وطنية الرابطة بني 

الصخيرات وعني عتيق والرسم العقاري رقم 98182 - 03

العقاري  والرسم  ميلودي،ادريس  السالم،  عبد  طاهر،  لعميم   : شرقا 

رقم 43079 - 38. 
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 57731 - 78 . 

غربا : ورثة لعميم محجوب.

طالب التحفيظ : لعميم امليلودي ومن معه. 

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات.

                       عبد احلكيم عرفي.

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4530 - 79

اسم امللك : جمال.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف،  اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " حوض اجلدي" .

تاريخ حتديده : 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 10 س.

نوعه :  أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 364 - 79؛

شرقا : مشروع زنقة؛

جنوبا : بغدادي ميلود؛

غربا : بغدادي ميلود.

طالب التحفيظ :  السيد جمال حوسني ابن مزيان.

مطلب رقم 4535 - 79

اسم امللك : مقبرة املطاهرة

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف،  اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو : 

" املطاهرة " .

تاريخ حتديده : 05 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 08 آ 12 س.

نوعه :  أرض بها مقبرة.

اجملاورون : 

شماال : ساقية عمومية؛

شرقا : ممر عمومي صيطوط عبد اهلل؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 8503 - 79؛

غربا : لصهب أحمد.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4547 - 79

اسم امللك : مقبرة سي احمد املامون.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف،  اجلماعة القروية صاكة، احملل املدعو : 

" سي احمد املامون " .

تاريخ حتديده : 14 فبراير 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم : 90 آ 41 س.

نوعه :  أرض بها مقبرة.
اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي؛
شرقا : ورثة غداري محمد بن محمد؛

جنوبا : ورثة غداري محمد بن محمد ؛
غربا : ورثة غداري محمد بن محمد.

طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4548 - 79
اسم امللك : مسجد الغدادرة.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف،  اجلماعة القروية صاكة، احملل املدعو : " الغدادرة " .
تاريخ حتديده : 14 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 33 آ 92 س.
نوعه :  أرض عارية جزء منها به مسجد وبناء يتكون من سفلي وبئر ومطفية.

اجملاورون : 
شماال : البدوي الغداري؛
شرقا : طريق عمومية؛
جنوبا : البدوي الغداري؛

غربا : البدوي الغداري.
طالب التحفيظ :  السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4572 - 79
اسم امللك : بن ادريس.

موقعه : مدينة جرسيف،   احملل املدعو : " أوالد حموسة " .
تاريخ حتديده : 29 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 01 س.
نوعه :  أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 
شماال : لهريش اعمر؛

شرقا : زنقة؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم 26268 - 21؛

غربا : الرسمني العقاريني 2927 - 79 و2351 - 79.
طالب التحفيظ :  السيد محمد بهيدي بن ادريس.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 
ادريس املصلح    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 987 - 81
اسم امللك :  "عني بغالة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بوزيان.
وقع حتديده في : 20 - 03 - 2018.
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نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 24 آر 80 س.

اجملاورون : 

شماال : حسن ابريكيش؛

شرقا : الشعبة من ورائها الرسم العقاري رقم 49034 - 16؛ 

جنوبا : هموشة ابريكيش؛

غربا : طريق عمومية.

طالبو التحفيظ : جمعة بريكيش بنت ملوك ومن معها.

مطلب رقم 1154 - 81

اسم امللك :  "اإلسراء".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

 وقع حتديده في : 18 - 02 - 2020.

وأشجار  وبئر  وإسطبل  سفلي  من  بنايتني  بها  فالحية  ارض   : نوعه 

مثمرة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 19 آر 92 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 65747 - ر؛ ورثة محمد احليمر بن حمادي؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 1048 - 81؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 1048 - 81؛ مطلب التحفيظ رقم 234 - 81؛

غربا : واد عويد املاء.

طالب التحفيظ : يونس العسالي بن بلقاسم.

مطلب رقم 1169 - 81

اسم امللك :  " بلغول ".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السالم 1 رقم 11.

 وقع حتديده في : 05 - 11 - 2018.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 73 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 226 - 81؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : ميلود بن هدور؛

غربا : ورثة لكريف بنعاشير.

طالب التحفيظ : حسن بلغول بن لكبير.

مطلب رقم 1195 - 81

اسم امللك :  "جناح".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السالم 1 رقم 5.

 وقع حتديده في : 01 - 10 - 2018.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 75 س.

اجملاورون : 

شماال : غزواني حجازي؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 6073 - 81 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 796 - 81.

طالب التحفيظ : محمد جناح بن مصطفى.

مطلب رقم 1247 - 81

اسم امللك :  "عني اجلرف 1".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت عيسى اوملوك.

 وقع حتديده في : 23 - 11 - 2018.

نوعه : ارض فالحية بها بئر. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 10 آر 36 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 52539 - ر؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 52539 - ر ؛ ورثة العياشي؛

جنوبا : واد عني اجلرف؛

غربا : ورثة بومعيزة.

طالبو التحفيظ : الداودي عالء بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 1317 - 81

اسم امللك :  "ملك فاطنة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

 وقع حتديده في : 06 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 34 آر 61 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الهادي الزكراتي؛

شرقا : ورثة الهادي الزكراتي؛

جنوبا : بن ساملية عتيقة ونعيمة مسور؛

غربا : طريق عمومية.

طالبة التحفيظ : فاطنة الزكراتي بنت الهادي.

مطلب رقم 1420 - 81

اسم امللك :  "راس املقيس".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت اعمر اوعيسى.

 وقع حتديده في : 03 - 06 - 2019.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آر 24 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 752 - 81؛
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شرقا : مطلب التحفيظ رقم 994 - 81؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 40520 - 16؛

غربا : عبد السالم اعريش.

طالب التحفيظ : عمر بوسعدان بن عبد الفاضل.

مطلب رقم 4765 - 81

اسم امللك :  "فدان عني زطوكي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت ساسي.

 وقع حتديده في : 20 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون والصبار. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 66 آر 27 س.

اجملاورون : 

شماال : شعبة من ورائها ورثة احلاج خرامزو ورثة احلاج ميلود احلجيوي؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : محمد عدي؛

غربا : محمد عدي.

طالب التحفيظ : ادريس احلجيوي بن ابعيز.

مطلب رقم 4787 - 81

اسم امللك :  "فدان الرمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

 وقع حتديده في : 06 - 12 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بناية خفيفة وبئر وبيت حملرك. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 40 آر 53 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلسني الفقير؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : العربي بوعالم؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 24530 - 16. 

طالبو التحفيظ : يونس باوعلي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 4889 - 81

اسم امللك :  "مكايزة 1".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد.

 وقع حتديده في : 19 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار تني. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 85 آر 06 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عمر بن حمادي؛

شرقا : ورثة عمر بن حمادي؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : الرسم العقاري رقم 10117 - 16. 

طالبو التحفيظ : محمد ملغاري بن عاشور ومن معه.

مطلب رقم 4893 - 81

اسم امللك :  "املقام االول".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

 وقع حتديده في : 24 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 22 آر 71 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 24932 - 16؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 8545 - 81؛

غربا : رحمة القطواني. 

طالب التحفيظ : عبد اجمليد فهمي بن العياشي.

مطلب رقم 4899 - 81

اسم امللك :  "بنواحي".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو احلي اجلديد  R7رقم 107.

 وقع حتديده في : 27 - 02 - 2020.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 65 س.

اجملاورون : 

شماال : الكداري عبد النبي؛

شرقا : اعبيرو عبد السالم؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : حميد ناجد.

طالب التحفيظ : بوعزة بنواحي بن بوهتى.

مطلب رقم 4902 - 81

اسم امللك :  "فدان ملقاس".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اومغار املواريد.

 وقع حتديده في : 02 - 03 - 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 23 آر 98 س.

اجملاورون : 

شماال : فاطمة ملغاري ومن معها؛

شرقا : فاطمة ملغاري ومن معها؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 34838 - 16؛

غربا : فاطمة ملغاري ومن معها؛ 

طالب التحفيظ : التعارجي مولود بن بوعزة.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

       شكري خيي
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محافظة أزمور

مطلب رقم 85917 - 08

اسم امللك : بالد الكرمة. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة شتوكة، دوار زوازي.

وقع حتديده في : 15 أكتوبر 2001.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 31 آ 47 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال : ورثة بوشعيب بن احلاج امحمد و رسم عقاري رقم 157472 - 08. 

شرقا : طريق.

جنوبا : السحلي صالح.

غربا : ورثة محمد بروين و ورثة بوشعيب.

طالب التحفيظ : املصطفى السحلي بن اجلياللي.

مطلب رقم 119017 - 08

اسم امللك : أرض حجار. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة شتوكة، دوار والد احلاج.

وقع حتديده في : 21 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 21 آ 08 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال : مطلب حتفيظ رقم 118899 - 08. 

شرقا : رسم عقاري رقم 149449 - 08.

جنوبا : طريق.

غربا : ورثة احلاج احمد.

طالب التحفيظ : عبد اهلل حجار بن املعاشي

مطلب رقم 132904 - 08

اسم امللك : بالد احليحي. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار لهبابلة.

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 86 آ 58 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال : مطلب حتفيظ رقم 62451 - 08 و حرم البير. 

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 62352 - 08.

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 62353 - 08.

غربا : مطلب حتفيظ رقم 62451 - 08.

طالب التحفيظ : يدير البورخيسي بن حساين.

مطلب رقم 132915 - 08

اسم امللك : أرض بوعامني. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار شعبة احلوالة.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 58 آ 65 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال : الكحالوي عبد الكرمي و البصيلي مليكة. 

شرقا : طريق.

جنوبا : رسم عقاري رقم 207957 - 08.

غربا : رسم عقاري رقم 135910 - 08.

طالب التحفيظ : محمد زرياط بن احمد.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور بالنيابة.

                                       محسن احلليوي.


